
Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

Пріоритет І. Виховання компетентності і креативності

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Підтримка 

обдарованої 

молоді м. Львова

Виплата одноразових 

премій для обдарованої 

молоді 

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Розгляд документів для отримання 

премії (продовж місяця); ухвалення 

рішення, керівною радою програми, 

про надання одноразових премій
30 372,7

Відзначено 30 преміями найкращих учнів за 

результатами досягнень за попередній рік по 

10 000,00 грн.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Підтримка 

обдарованої 

молоді м. Львова

Фінансова підтримка 

обдарованої молоді для 

надання можливостей 

участі в інтелектуальних 

турнірах, конкурсах, 

олімпіадах, змаганнях

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Впродовж навчального року 

учасники не пізніше ніж за 30 днів 

участі у заходах, які відбуваються у 

2021 році, подають документи на 

розгляд керівної ради. Керівна рада, 

більшістю ухвалює рішення про 

надання/не надання та розмір 

фінансової підтримки

- -

У зв'язку із карантинними обмеженнями 

більшість турнірів та конкурсів проводилися в 

онлайн-режимі, відтак фінансова підтримка не 

надавалася.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Підтримка 

обдарованої 

молоді м. Львова

Відзначення випускників 

закладів загальної 

середньої освіти м. 

Львова, які у 

навчальному році за 

результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з базової 

дисципліни отримали: 

200 балів; 400 балів; 600 

балів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Після результатів ЗНО та 

оголошення результатів, 

відбувається нагородження 

випускників, які отримали 

максимальну кількість балів

59 378,9

Відбулося відзначення грошовою винагородою 

випускників закладів загальної середньої 

освіти Львівської міської територіальної 

громади, які у 2020/2021 навчальному році за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з базової дисципліни отримали 200 

та 400 балів: 200-х бальники по 5 000 грн (56 

учнів), 400-х бальники по 10 000 грн (3 учнів)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні дебати - 

навчання 

Британського 

формату 

парламентських 

дебатів

Проведення дебатних 

турнірів українською 

мовою. Учнів шкіл будуть 

навчати принципам 

логіки, критичного та 

аналітичного мислення, 

публічних виступів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 27 8,313

Підготовка для проведення учнівського 

україномовного дебатного турніру "Навіщо нам 

соборність" у 2022 році

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні дебати - 

навчання 

Британського 

формату 

парламентських 

дебатів

Проведення у м. Львові 

Шкільного чемпіонату 

України з дебатів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Турнір проводився у квітні 2021 року 56 -

Шкільний чемпіонат України з дебатів відбувся 

24-25 квітня. Відзнакою мера нагороджено 

Дем’янчука Андріана-Дмитра - фіналіста – 

Львівської Шкільної Ліги 31.01.2021, 

Всеукраїнського Шкільного Дебатного Турніру 3-

4 квітня - пів-фіналіста – Шкільного Чемпіонату 

України з Дебатів 24-25 квітня, - топ-спікера – 

Львівської Шкільної Ліги 31.01.2021.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Шкільні Перегони 

Інтелектуалів 

Львова

Проведення ігор, брейн-

рингів серед учнів 9-11 

класів закладів загальної 

середньої освіти м. 

Львова.

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 100 -

Реалізація впродовж 2021 навчального року у 

онлайн-форматі

Додаток 1
ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ 

м. Львова на 2020-2022 роки

на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Театральна 

педагогіка

Організація навчань з 

акторського та сценічного 

мистецтва для учнів 

закладів загальної 

середньої освіти та 

проведення фестивалю 

шкільних театрів, театрів 

для дошкільнят, проекту 

"Фотографія, що оживає",  

вистави "Шевченко UA", 

англомовного фестивалю 

"Mystery of Ukrainian 

Wonderland"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 114 -

Реалізовано проєкт "Фотографія що оживає 4". 

Презентація та вручення пам'ятних 

фотоальбомів учасникам проєкту.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Проведення тренінгів, 

майстер-класів, 

навчально-практичних 

семінарів у просторі 

музею, зокрема музейних 

уроків у рамках проектів 

"Львівське рондо", "Львів 

від легенд до історичних 

фактів", "Перлини 

Галицької корони", 

"Мистецьке краєзнавство"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 120 -

Нагородження учасників міського конкурсу 

"Дьвівське рондо". Визначено 67 переможців.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Видрук інформаційно-

методичних матеріалів та 

проведення навчальних 

семінарів для вчителів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 32 -

Нарада з представниками музеїв Львова. 

Написано педагогами дослідницькі роботи на 

тему "Львів за часів Маркіяна Шашкевича"

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Написання учнями 

дослідницьких робіт 

краєзнавчо-

культурологічного змісту

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 9 -

Проведено творчу групу з проєкту "Музейна 

педагогіка"

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Музейна 

педагогіка

Нагородження призами  

учасників та лауреатів 

проєкту  "Музейна 

педагогіка"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 120 -

Нагороджено 67 учасників міського конкурсу 

"Львівське рондо"                                                    

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт 

"Навігатор по 

етикетках"

Проведення навчальних 

тренінгів для вчителів 

предмету "Основи 

здоров’я"

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 11 -

Проведено zoom-нараду організаторів і 

партнерів проєкту "Навігатор по етикетках": 

"Особливості реалізації проєкту в умовах 

карантину"

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт 

"Навігатор по 

етикетках"

Видрук інформаційних 

плакатів, спрямованих на 

вивчення школярами 

етикеток на продуктах 

харчування для 

осмисленого вибору 

лише якісних продуктів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 6 -

Проведено нараду з організаторами і 

партнерами проєкту "Навігатор по етикетках"



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Майстерня 

підприємництва

Проведення навчальних 

тренінгів для учителів-

учасників проєкту, 

ознайомлення із 

товаровиробниками як з 

м. Львова, так і з інших 

регіонів України, як із 

великими й 

загальновідомими, так і 

маленькими, які лише 

починають свій шлях у 

бізнесі

2020 - 2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 5 -

Проведено круглий стіл в рамках проєкту 

"Майстерня підприємництва"

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Майстерня 

підприємництва

Видрук навчальних 

матеріалів та робочих 

зошитів, які сприятимуть 

формуванню у школярів 

компетентності 

підприємливості та 

фінансової грамотності

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 14 -

Проведено навчання для вчителів громадської 

освіти: - "Майстерня підприємництва" - 

"Концептуальні засади формування 

підприємницької компетентності школярів"

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

на проведення робіт у 

закладах освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 3 -

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію для СЗШ № 67 на вул. Під 

Голоском, на вул. П. Мирного, №74 (школи 

мистецтв)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Капітальний ремонт і 

закупівля обладнання 

для відновлення 

діяльності існуючих 

дошкільних навчальних 

закладів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 8 20 422,1

Проведено капітальний ремонт та закупівлю 

обладнання у 10 ДНЗ

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Будівництво та 

відновлення належного 

технічного стану 

спортивної 

інфраструктури 

навчальних закладів 

(спортивних залів, 

басейнів, спортивних 

майданчиків та стадіонів, 

корпусів ігрових видів 

спорту та спеціалізованих 

ігрових майданчиків з 

різними видами покриття)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 75 67 950,3

Проведено будівництво та відновлення 

належного технічного стану спортивної 

інфраструктури - спортивних залів (ПКД - 

Будокан, 9 закладів в роботі) - 10; басейнів 

(ПКД у 8 закладах, 4 у роботі) -12; спортивних 

майданчиків та стадіонів (СЗШ №3 - 

завершено ,23 заклада в роботі, 25 - ПКД, 4 в 

ЗДО) - 53 заклади.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт та 

капітальних ремонтів 

будівель, фасадів та 

покрівель закладів освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 44 26 027,5

Проведено ремонтно-реставраційні роботи та 

капітльні ремонти будівель у 29-ти закладах, 

ремонтно-реставраційні роботи фасадів у 9 

закладах, ЗДО № 29 - завершено роботи, 

ремонтні роботи покрівль по 6-ти об'єктах у 

роботі.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт та 

капітальних ремонтів 

навчальних та побутових 

приміщень закладів 

освіти (у тому числі 

санвузлів, харчоблоків, 

пралень, підлог тощо)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 16 9 401,4

Проведено ремонтно-реставраційні роботи та 

капітльні ремонти навчальних та побутових 

приміщень у СЗШ № 78 - підлога; СЗШ № 66, 

СЗШ № 33 - сходи; харчоблоки у 6-ти закладах 

в роботі, ПКД - 3

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення 

енергозберігаючих 

заходів (реставрація та 

ремонт вікон, капітальний 

ремонт систем опалення)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 33 20 155,3

Проведення ремонтно-реставраційних робіт та 

капітальних ремонтів навчальних та побутових 

приміщень закладів освіти (Вікна-18, опалення-

у 2 закладах завершено,роботи тривають у 6 

ПКД -7 закладах освіти)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Капітальний ремонт 

інженерних мереж у 

закладах освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

27 19 277,0

Проведення капітального ремонту інженерних 

мереж у 27-ти закладах освіти, з них ЗДО -10, 

ЗСО - 17 (зокрема, електропостачання будівлі 

школи СЗШ №72, ЗДО на Чижевського, Ліцей 

№70)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Капітальний ремонт 

пожежної сигналізації у 

закладах освіти, 

встановлення та 

автоматизація систем

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

17 5 381,0

Проведення капітального ремонту пожежної 

сигналізації  у 16 закладах освіти, 

встановлення та автоматизації систем та 

влаштування блискавкозахисту у СЗШ ''Лідер''

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток мережі 

та підвищення 

рівня комфорту 

навчальних 

закладів всіх 

типів

Проведення ремонтних 

робіт, благоустрій та 

огородження територій 

навчальних закладів 

(замощення, 

облаштування пішохідних 

доріжок, систем 

водовідведення, 

встановлення літніх сцен)

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

38 15 400,3

Проведення замощення,облаштування 

пішохідних доріжок, систем водовідведення, 

капітальний ремонт з облаштування огорожі 

ДНЗ № 102, водовідведення у ПШ "Світанок", 

Ліцей №10, Ліцей №28, СЗШ №37,ЗДО №92 та 

Дублянській загальноосвітній школі

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Придбання обладнання 

для закладів освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 46 17 765,8

Придбано обладання для 46-ти закладів 

освіти, зокрема, обладнання для 

харчоблоків,обладнання в рамках проєкту 

"Львів науковий" та "Привітна школа"



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Розвиток 

ресурсного 

забезпечення 

навчальних 

закладів, зокрема 

матеріально-

технічного, 

навчально-

методичного та 

інформаційно-

комунікативного 

оснащення

Придбання та 

встановлення ігрових 

споруд для закладів 

дошкільної освіти

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

2 738,4

Придбання та встановлення ігрових споруд 

для 2 закладів дошкільної освіти - "Барвінок"  

та ЗДО № 37

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Реалізація 

програми 

“Успішний 

педагог“

Нагородження найкращих 

педагогів м. Львова

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Подача заявок на участь у конкурсі 

здійснюється до 05 жовтня 2021, 

далі здійснюється конкурсний відбір 

і нагородження переможців школи 50   

садочки 40 

позашкілля 10

3 105,6

Комісією розглянуто матеріали претендентів та 

визначено переможців Програми. Серед них 50- 

педагогів закладів загальної середньої освіти; 

40- педагогів закладів дошкільної освіти; 10-

педагогів закладів позашкільної освіти. 

Кожному педагогу  виплачено 25 000 грн (без 

врахування оподаткування)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Тренінги та конференції з 

запровадження 

технологій та 

інноваційних методик у 

навчальному процесі

2020 - 2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку, 

управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Проведено 1-го етапу Академії 

цифрової грамотності: проведення 

промоції; реєстрація потенційних 

учасників; формування груп.

100 35,9

В грудні 2021 проведено 1 етап Академії 

цифрової грамотності: участь взяло близько 

100 осіб, зареєстровано 82 потенційних 

учасники навчальних курсів з цифрової 

грамотності, сформовано групу №1 з 30 осіб. 

Виготовлено роздаткові та промоційні 

матеріали.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Форуми (Інноваційної 

освіти INED тощо)

2020 - 2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку, 

управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Залучено партнерів для організації 

події. Сформовано попередню 

програму заходу. Спільно з 

партнерами подано заявку на 

додаткове фінансування у 

Міжнародний фонд "Відродження". 250 100

Захід перенесено орієнтовно на травень 2022 

року.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Година Коду – долучення 

львівських шкіл до 

всесвітньої акції з 

програмування

2020 - 2022  Управління 

освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

Управління 

інформаційних 

технологій 

1. Напрацювання концепції.

2. Залучення партнерів.

3. Промоція Години Коду.

4. Реєстрація шкіл.

5. Формування розкладу проведення 

уроків.

6. Залучення менторів.

7. Проведення Години Коду.

8. Збір зворотного зв'язку.

3 397 12,9

Захід проведено з 6 до 12 грудня 2021 року. У 

95-ти школах м. Львова проведено всесвітню 

ініціативу з популяризації програмування 

«Година Коду», заняття проводили досвідчені 

інженери з українських ІТ-компаній – всього 61 

ментор. Проведено 134 уроки Години Коду.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 
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Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Популяризація ІТ 

та інновацій у 

навчальному 

процесі

Проведення тематичних 

конференцій

2020 - 2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку, 

управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-

70 учасників, 

педагоги 

Львіської МТГ

-

«Робототехніка - як невід'ємна складова Stem-

освіти в сучасній школі»- у межах навчань для 

педагогів проведено практичні заняття для 

двох груп педагогів(всього 70 учасників). 

Заходи по проекту "Конференції "Е-освіта" не 

проводились у звязку з закінченням проекту.

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт ЦЕ - 

Центри Едукації

Курси для дорослих на 

базі бібліотек з 

англійської мови, 

психології, графічного 

дизайну, мови моди, 

проєктного менеджменту 

тощо

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

"Інститут міста"

1.розробка та організація курсів  2. 

проведення курсів

516

Програма 

неформальної 

освіти дорослих 

на базі ЦБС - 

117,162 тис. грн; 

Кошти DVV 

International - 

449,12949 тис. 

грн.

У 2021 році розроблено та організовано 8 

курсів та одне профільне навчання для 20 

бібіліотекарів за кошти Програми 

неформальної освіти дорослих на базі 

Централізованої бібліотечної системи для 

дорослих м. Львова. За кошти DVV International 

організовано та проведено 16 курсів. Загалом 

навчання прошйло 516 учасників, а 

зареєструвалося більше 3600 осіб. Для 60% 

учасників це були перші курси неформальної 

освіти в житті, 91% використовують здобуті 

навчики для отримання/зміни роботи, а 73% 

використовують для покращення життя 

громади

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Проєкт ЦЕ - 

Центри Едукації

Розробка концепції міста, 

що навчається

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

"Інститут міста"

1. Модерація 5 робочих груп з 

представниками громадських 

організацій, університетів, бізнесу, 

культурними установами та 

управлінь ЛМР 2. Створення 

концепції та написання заявки 3. 

Подача заявки

- -

Розроблено та подано заявку до ЮНЕСКО на 

вступ у "Мережу міст, що навчаються"

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Програма 

відзначення 

найкращих 

викладачів 

мистецьких шкіл 

м. Львова

Преміювання найкращих 

викладачів в сумі 25 тис. 

грн.

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - 5 155,3

У 2021 році подалося 12 викладачів на конкурс 

з мистецьких шкіл міста Львова, переможцями 

було обрано 5 викладачів як отримали згідно 

протоколу комісії по 25 тис ( 31 056 то з ПДВ)

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Програма 

грантової 

підтримки 

дослідників 

культури

Реалізація конкурсу, який 

спрямований на 

дослідження культури 

України, розвиток 

культурного потенціалу 

міста, сприяння обміну 

досвідом у галузі 

культури на 

всеукраїнському та 

міжнародному рівнях 

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- - -

Через карантинні заходи реалізація програми у 

2021 році не проводилась
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виконання
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ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Освіта у галузі 

менеджменту 

культури

Проведення навчання 

працівників та 

незалежних менеджерів, 

з метою покращення 

якості культурного 

продукту та стандартів 

функціонування 

культурних інституцій

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- - -

Через карантинні заходи реалізація програми у 

2021 році не проводилась

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Освіта у галузі 

менеджменту 

культури

Розвиток мережі 

закордонного 

партнерства культурних 

інституцій та проектів та 

представлення 

українського культурного 

продукту на міжнародних 

ярмарках

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- - -

Через карантинні заходи реалізація програми у 

2021 році не проводилась

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Фестиваль 

пленерного 

малюнка 

"Золотий 

мольберт"

Проведення 

міжнародного конкурсу 

дитячої творчості 

"Золотий мольберт"

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- 200 -

Міжнародний конкурс дитячої творчості 

“Золотий мольберт 2021” проведено та 

оголошено фіналістів конкурсу. Відбір 

переможців та їх оголошення заплановано на 

червень 2022 року. 

ОСВІТА ЯК 

ОСНОВА 

КРЕАТИВНОСТІ

Дитячий форум – 

фестиваль 

дитячого читання 

"Книгоманія"

Проведення форуму, де 

передбачено книжкові 

новинки від українських 

видавців, конкурси, ігри 

та квести, майстер-класи, 

події для батьків та 

освітян

2020 - 2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Через карантинні заходи реалізація 

проекту у 2021 році проводилась 

онлайн понад 8000 

онлайн 

користувачів

290

Станом на 1 липня 2021 р. платформу 

"Книгоманія" запущено з повним 

функціоналом. Захід виконано в повному 

обсязі.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Домедична 

допомога: 

компетентності 

для життя

Проведення навчання 

для педагогів, які 

викладають курси 

"Основи здоров’я", 

"Захист Вітчизни" з метою 

розвитку практичних 

навичок і необхідних 

знань з першої 

домедичної допомоги

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Навчання проводилися впродовж 

2021 року. Заплановано навчаня 

педагогічних працівників у першому 

півріччі 2022року 

 510 педагога -

Практичні заняття тренерами Мальтійської 

служби допомоги проводилися для педагогів 

ЗЗСО та ЗДО Львівської МТГ. Усі учасники, 

після проходження навчань та підсумкового 

тестування  отримали сертифікати.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Домедична 

допомога: 

компетентності 

для життя

Запровадження уроків 

для отримання знань з 

першої домедичної 

допомоги у закладах 

освіти м. Львова

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 2500 100,0

Розвиток компетентностей на уроках "Основи 

здоров'я"

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Вшанування пам’яті 

героїв Небесної Сотні та 

героїв АТО/ООС

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- 500 47,5

Вшанування героїв АТО та Небесної Сотні.
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КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Відзначення пам’ятних 

дат національно-

патріотичного 

спрямування

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- 250 31,5

Проведено заходи до Дня Соборності (25-

31.01.2021); конкурс "Матриця життя 

Шевченка"; конкурс створення мультфільмів за 

творами тараса Шевченка; конкурс коміксів до 

Дня рідної мови "Весела історія про…"; конкурс 

створення інфографіки "Матриця життя 

Шевченка"; конкурс "Я донька Прометея.... Я  - 

Мавка з лісових полів".

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Проведення конкурсів та 

фестивалів

2020 - 2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 515 109,2

Проведено конкурс "Львівське рондо"; міський 

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"); конкурс 

муралів у закладах загальної середньої освіти; 

турнір з міні-футболу до Дня захисників та 

захисниць України; конкурс на краще відео на 

національно-патріотичну тематику

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

та молоді

Дводенні навчально-

польові збори

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 140 109,8

Проведено два виїзди у 2021 році

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Проєкт "Львів – 

місто літератури 

ЮНЕСКО"

Проведення міського 

фестивалю "Місто, що  

надихає" – відзначення м. 

Львовом річниці здобуття 

титулу "Місто Літератури 

ЮНЕСКО"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - - -

Через карантинні заходи реалізація заходу у 

2021 році не проводилась

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Проєкт "Львів – 

місто літератури 

ЮНЕСКО"

Проведення 

літературного фестивалю 

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- понад 5 000 351,1

Захід релізовано у вересні 2021 року в повному 

обсязі, у форматах онлайн та офлайн.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Підтримка 

україномовного 

видання

Проведення конкурсу 

"Надання фінансової 

підтримки 

україномовному 

книговиданню" 

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку
- 19 540,6

Програму реалізовано у 2021 році в повному 

обсяці: відзначено 17 видань 10 львівських 

видавництв та премійовано 2 авторів кращих 

видань



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Місяць 

авторських 

читань у Львові

Проведення найбільшого 

транскордонного 

літературного фестивалю 

Центрально-Східної 

Європи. Понад шістдесят 

письменників та 

письменниць з Чехії, 

Польщі, України, 

Словаччини та Румунії 

відвідають Львів, 

познайомляться з 

українськими читачами, 

вперше їхні твори будуть 

перекладатися та 

презентуватися 

українській публіці

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- понад 1 500 250

Захід реалізовано у липні 2021 році в повному 

обсязі, у форматах онлайн та офлайн.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

міжнародного фестивалю 

класичної музики 

"LvivMozArt"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - понад 3 000 300

Захід реалізовано в серпні 2021 року у повному 

обсязі, у форматах онлайн та офлайн.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

літературного фестивалю 

у рамках Львівського 

міжнародного "Book 

Forum"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - понад 5 000 351,1

Захід релізовано у вересні 2021 року в повному 

обсязі, у форматах онлайн та офлайн.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення Львівського 

міжнародного фестивалю 

короткометражних 

фільмів "Wiz Art"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - - 200,0

За ініціативою організаторів у 2021 році захід 

не проводився. Натомість у серпні 2021 року 

було проведено спецпоказ до Дня 

Незалежності України "Перші тридцять"

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

міжнародного 

фольклорного 

фестивалю "Етновир"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Фестиваль проводитиметься 20-24 

серпня 2021 року

понад 3 000 200,0

Фестиваль проведено 20-22 серпня 2021 року у 

повному обсязі

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення джазового 

фестивалю "ДжазБез"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - понад 3 500 349,7

Захід проведено у грудні 2021 року у повному 

обсязі, у форматах онлайн та офлайн.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Реалізація міжнародного 

мистецького проекту 

"LvivArtWeek"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - - -

У 2021 році через карантинні обмеження 

проект не реалізовувався



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Проведення 

міжнародного джазового 

фестивалю "Leopolis 

Jazz"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

проект реалізовувався 24-28 червня понад 30 000 

онлайн та 

офлайн 

відвідувачів -

Захід проведено у червні 2021 року у повному 

обсязі

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Реалізація 

соціально-

культурних 

проєктів та 

фестивальних 

заходів

Реалізація проекту 

"Світовий день музики у 

Львові" у рамках якого 

передбачається 

представлення сучасної 

та класичної музики у 

районах міста

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

проведено 21 червня 2021 року

понад 10 000 

онлайн та 

офлайн 

глядачів

100

Захід було проведено 21 червня 2021 року у 

повному обсязі

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення аналітичної 

платформи для 

посилення міської 

політики у сфері культури 

та формування 

інтегрованої екосистеми 

для міста 

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

Робочою групою напрацьовано концепцію 

платформи та сформовано технічне завдання 

для створення вебсайту.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація 

демонстраційного 

проєкту для створення 

ефективної екосистеми  

культури та туризму – 

"MuseumCityLab"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

У 2021 році через карантинні обмеження 

проект не реалізовувався



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація 

демонстраційного 

проєкту "Майстерня міста 

2020"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

1. Інформаційні заходи для 

громадських організацій щодо участі 

в конкурсі Майстерні міста.

2. Проведення конкурсу для ГО на 

головного організатора.

3. Залучення підрядних організацій.

4. Розробка програми та бюджету.

5. Залучення креативної агенції до 

кампанії Майстерні міста 2021.

6. Корегування програми та 

бюджету для проведення офлайн та 

онлайн заходів пристосованих до 

умов пандемії.

7. Тендерні процедури для вибору 

виконавця Майстерні.

8. Отримання дозволів.

9. Підготовка та проведення 

інформаційної кампанії.

10. Проведення заходів.

11. Підготовка аналізу результатів 

та звітування.

169,0

Організовано ряд заходів: зустріч-дослідження 

«Закутками Львова разом з ТІЦ». Воркшоп з 

картою для гостей заходу, які мали змогу 

позначити свої улюблені локації на мапі 

Львова та розповісти про них. Зібрано близько 

50 нових локацій, які використовуються для 

написання статей та створення нових 

туристичних маршрутів. Встановлено контакти 

з експертами для подальшої співпраці. 

Позитивна репрезентація ТІЦу для  мешканців  

міста. 

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення системи 

неформальної освіти 

діячів у сфері культури

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

Було проведено ряд унікальних освітніх 

інтенсивних курсів на безкоштовній основі для 

усієї львівської громади на різні теми. Також 

проводився курс для бібліотекарів з 

підвищення їхніх цифрових кваліфікацій.

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення освітньо-

музичного проєкту "¾" із 

залученням професорів 

музики та аплікантів до 

музично-освітніх 

навчальних закладів

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

Захід не було реалізовано у зв'язку з 

карантином



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Формування міської 

політики збереження та 

розвитку спадщини міста, 

на основі досвіду 

європейських міст і 

партисипативного 

планування (Реалізація 

проектів "Павільйон 

спадщини", фестивалю 

"Дні європейської 

спадщини у м. Львові", 

історико-мистецького 

проекту "Пропаганда. 

Протест. Провокація")

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“, 

управління 

туризму 

департаменту 

розвитку

- - -

У 2021 році Дні спадщини відбувались 10-12 

вересня, а програма налічувала 77 заходів. 

Крім організаторів, до реалізації заходів було 

залучено близько 80 спікерів та 37 волонтерів. 

Оскільки тема 2021 року стосувалась інклюзії, в 

рамках підготовки до ДЄС було організовано 

тренінги про доступність для організаторів, 

спікерів, волонтерів. Крім цього, частина 

заходів була доступна для людей з окремими 

нозологіями (в буклеті відповідні заходи були 

промарковані спеціальними значками). 

Зокрема, Львів у якості організатора був 

запрошений (вперше від України) взяти участь 

з виступом на Асамблеї Днів європейської 

спадщини 2021 (онлайн), яку організовує Рада 

Європи (презентація: https://cutt.ly/RTDK83V) 

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення інструментів 

для інтеграції культури у 

громадські простори м. 

Львова через реалізацію 

проєкту "Park Life", 

міжмузейного 

виставкового проєкту 

"Vіva Botanica! Символіка 

рослин у культурі", 

програми "Право на 

місто"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

У зв'язку з карантином реалізація проектів 

переноситься

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Системний розвиток 

креативних та культурних 

індустрій – реалізація 

проектів "Art Sale Lviv", 

"Тлум і Крам"

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

У 2021 році було реалізовано 5 заходів "Тлум і 

Крам"

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Проведення публічних 

подій у межах програм 

"Natura Kultura. Великий 

пікнік" та "Жнива! Аграрії 

та художники"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

У зв'язку з карантином проект не 

реалізовувався у 2021 році



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників
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КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація 

демонстраційного 

освітнього проекту "Генії 

з мікрорайонів", у рамках 

якого передбачається 

виконання 5-ти муралів у 

5-ти районах міста 

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

Реалізацію проекту завершено у 2020 році

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація освітньо-

пізнавального освітнього 

проекту "Форум критиків"

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

У зв'язку з карантином проект не 

реалізовувався у 2021 році

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Реалізація проекту 

"Політ", присвяченого 

галицькій авіації

2020 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

У зв'язку з карантином проект не 

реалізовувався у 2021 році

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Програма "Львів 

2020: Фокус на 

культуру"

Створення та 

забезпечення діяльності 

Фонду культури Львова

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

комунальна 

установа 

“Інститут стратегії 

культури“

- - -

Прийнято ухвалу Львівської міської ради Про 

створення комунальної установи "Фонд 

культури Львівської міської територіальної 

громади"

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Співпраця з 

громадськими 

організаціями та 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності у сфері 

організації 

загальноміських подій

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- 16 894,7

Укладено договори з 16 фізичними особами 

підприємцями на надання товарів і послуг для 

проведення загальноміських подій

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Підняття національного 

синьо-жовтого прапора 

над львівською Ратушею 

на знак вшанування 

першого підняття синьо-

жовтого прапора на 

будівлі Ратуші

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- 2 -

Захід відбувся за участі двох депутатів 1- го 

демократичного скликання які підняли прапор 

над вежею Ратуші



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Святкування Дня міста з 

безліччю подій, 

концертів, освітніх та 

розважальних заходів

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

Через карантинні обмеження було 

проведено урочисту церемонію 

винесення штандарту міста без 

святкової програми

Понад 7 000 29,9

Через карантинні обмеження у 2021 році День 

міста Львова проходив у зміненому форматі, 

проведено урочисту церемонію Почесної варти

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Організація заходів, 

присвячених Першому 

публічному виконанню 

Державного гімну України 

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“ - 200 -

Захід проводився за участі медичних 

працвників, духовенства, хору депутатів 

Львівської міської ради та Хорової капелли 

"Дударик"

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Організація заходів зі 

святкування Дня 

вишиванки

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- 50 5,0

У Львові вже традиційно античні статуї 

Нептуна, Амфітріти, Адоніса та Діани й фігури 

левів-охоронців Ратуші одягнули у вишивані 

сорочки й вишивані маски. Також у вишиванку 

одягнули найбільшого лева міста, якого 

встановили до сторіччя ЗУНР.

Також була створена фотозона для мешканців 

та виготовлено банер. 

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Заходи з відзначення Дня 

місцевого 

самоврядування, у межах 

яких передбачається  

зустріч Львівського 

міського голови з 

активними  мешканцями 

— переможцями 

громадського бюджету, 

ініціативними 

керівниками ОСББ, 

активістами та 

громадськими діячами 

тощо 

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“

- 23 8,6

Відбулось нагородження працівників львівської 

міської ради у великій сесійній залі

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Відзначення Дня 

Захисника Вітчизни

2020-2022 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“ - 1 000 29,5

Урочистий захід на Меморіалі пам’яті Героїв 

Небесної

КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ
Забезпечення 

проведення 

загальноміських 

подій

Відзначення Дня Гідності 

та Свободи.

2020-2023 Департамент 

“Адміністрація 

міського голови“ - 1 000 18,2

Захід проводився на Меморіалі Героїв 

Небесної Сотні. Опісля відбулась спільна 

молитва за Героями Небесної Сотні.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Організаційна та 

фінансова підтримка 

ініціатив, заходів та 

проєктів у сфері 

молодіжної політики

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Внесення заходів молодіжних 

громадських організацій у 

Календарний план заходів.                                     

2. Укладення договорів з 

молодіжними громадськими 

організаціями про проведення 

заходів.                                             3. 

Фінансування заходів управлінням 

молодіжної політики.

5 707 1 574,5

Проведено 83 заходи, до яких залучено більше 

4 000 учасників.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Подання пропозицій 

щодо створення 

сприятливих умов для 

розвитку молодіжної 

інфраструктури м. Львова

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Створення вело-паркувальних 

площадок біля студентських 

гуртожитків та університетів.

Забезпечення камерами 

відеоспостереження територій біля 

студентських гуртожитків. - -

Подано пропозиції щодо місць облаштування 

велопаркувальних площадок та місць 

облаштування камерами відеоспостереження 

біля студентських гуртожитків

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Участь у всеукраїнських 

та міжнародних проєктах 

у галузі молоді

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Співпраця та реалізація програмних 

заходів із фондом UNICEF в рамках 

ініціативи “Громада дружня до дітей 

та молоді”, Школа прав людини, 

“Права людини: молодь та діти”
55 -

1. Подано ряд проектів для погодження та 

спільної реалізації. 

2. Долучено до ряду публічних обговорень та 

ініціатив.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Організація та 

співорганізація 

проведення молодіжних 

масових заходів

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Проведення машстабних заходів 

для молоді. "Юний комбатант", 

"Навчайся відповідально", 

"Експозиція можливостей", "Перша 

місцева школа самоврядування"
530,0 212,3

Проведено 7 заходів: "Юний комбатант"; 

"Навчайся відповідально"; Експозиція 

можливостей"; "Місцева школа 

самоврядування"; "Молодіжний форум "Ціна 

правди"; "Форум можливостей #Не_формат"; 

"Вибори студентського мера міста Львова".

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Сприяння у 

міжнародному 

співробітництві з питань 

молоді

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Організація молодіжних візитів 

молоді країн Європи та Скандинавії 

до Львова у після карантинний 

період з метою міжкультурного 

діалогу, обміну кращими практиками 

діяльності студентських та 

молодіжних спільнот (Бельгія, 

Норвегія, Польща, Німеччина) 

2. Співпраця та реалізація 

програмних заходів із фондом 

UNICEF в рамках ініціативи 

“Громада дружня до дітей та 

молоді”, Школа прав людини, 

“Права людини: молодь та діти”)

Активна участь 

в зустрічах та 

подання 

пропозицій з 

боку УМП ЛМР

-

1. Напрацьовано механізм проведення 

міжнародних молодіжних візитів  і студенських 

обмінів.

2. Напрацьовано та подано ряд заходів в 

рамках ініціативи «Громада дружня до дітей та 

молоді».

3. Проведений навчальний молодіжний візит 

для молоді з Грузії щодо презентації діяльності 

та передового досвіду у сфері здійснення 

молодіжної політики.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Сприяння роботі 

з молоддю, 

створення 

сприятливих 

умов 

життєдіяльності, 

гармонійного та 

різнобічного 

розвитку дітей та 

молоді

Формування бачення 

розвитку вуличної дитячої 

інфраструктури

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Формування оцінки стану існуючої 

дитячої інфраструктури, визначення 

кількості потребуючих відновлення 

об'єктів дитячої інфраструктури в 

межах ЛМТГ. Вивчення способів та 

механізмів спрощення процедури 

оформлення підставових документів 

для доповнення схеми розміщення 

дитячих, дитячо - спортивних, 

спортивних майданчиків на 

території ЛМТГ. Формування 

статистики та введення чітких 

правил розміщення на території 

ЛМТГ залежно від потреб та 

доцільності.

- -

Підготовано  та прийнято 4 проєкти ухвал про 

доповнення схеми розміщення 47-ма новими 

земельними ділянками. 

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Фінансова підтримка 

заходів для дітей та 

молоді "Станиці Львів 

Пласту"

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Проведення заходів ЛММГО 

"Станиця Львів - НСОУ"

1 795,0 580,4

Проведено 59 заходів 

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Придбання туристично-

спортивного спорядження 

та матеріально-технічних 

засобів для якісного 

проведення заходів для 

дітей та молоді "Станиці 

Львів Пласту"

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Придбання спорядження відповідно 

до потреб Станиці Львів. 

- 369,4

Матеріально-технічне забезпечення 

профінансовано на загальну суму 369 360 грн.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Виділення приміщень у 

мікрорайонах м. Львова, 

для розвитку мережі 

пластових домівок

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Триває пошук нових приміщень для Пласту.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Сприяння у наданні 

приміщень 

загальноосвітніх шкіл 

міста (спортивних та 

актових залів) для 

проведення роботи з 

дітьми

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Для розвитоку пластового руху та Львівської 

міської молодіжної громадської організації 

"Станиця Львів Пласту" надано ряд приміщень 

для діяльності Пласту: 1. 62 школа

2. Бібліотека №6

3. Медіатека

4. УКУ

5. 68 школа

6. Музей ім. Андрея 7.Шептицького

8.Палац культури імені Гната Хоткевича

9. Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці

10. Сенсотека

11. Пасічна 83

12. Lem Station

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Ремонт приміщень, які 

використовуються для 

діяльності пластових 

куренів, гнізд, роїв та 

гуртків

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - 1 598,7

Проведено ремонтні роботи у таких 

приміщеннях:                                         1. Проїзд 

Крива Липа, 9 - ремонт завершено.

2. Вул. Коциловського, 1б - ремонт завершено, 

очікується закупівля меблів.

3. Вул. Леонтовича, вул. Житомирська, вул. 

Єфремова - перебувають в стадії ремонту.

4. Вул. Шептицьких - перебуває в стані 

проведення аварійних робіт.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

пластового руху 

та Львівської 

міської 

молодіжної 

громадської 

організації 

"Станиця Львів 

Пласту"

Висвітлення у засобах 

масової інформації подій 

"Станиці Львів Пласту"

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Систематично подається інформація в прес-

службу для подальшого поширення у ЗМІ.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Створення 

молодіжного 

медіа-ресурсу, 

гнучкої 

неформальної 

мережі 

молодіжного 

середовища, 

міського 

волонтерського 

корпусу

Щорічний Всеукраїнський 

захід для молоді 

"МолоДвіж", який 

передбачає зустріч 

змінотворців, спілкування 

та інтерактив задля 

порозуміння

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський 

міський 

молодіжний 

центр“ - 3 000 -

Етап активної підготовки, захід планується на 3 

вересеня 2022 року. Проводяться підготовчі 

роботи.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 
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Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Створення 

молодіжного 

медіа-ресурсу, 

гнучкої 

неформальної 

мережі 

молодіжного 

середовища, 

міського 

волонтерського 

корпусу

Молодіжна сесія міської 

ради Львова – посилення 

участі молоді у місцевому 

самоврядуванні та 

ознайомлення з 

принципами й 

процедурами діяльності 

муніципалітету

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський 

міський 

молодіжний 

центр“ - 64 -

Основну координацію проведення заходу 

передано управлінню Молодіжної політики

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Створення 

молодіжного 

медіа-ресурсу, 

гнучкої 

неформальної 

мережі 

молодіжного 

середовища, 

міського 

волонтерського 

корпусу

Проведення хакатону з 

питань участі молоді у 

місцевому 

самоврядуванні

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський 

міський 

молодіжний 

центр“ - - -

Проводяться підготовчі роботи.  Частково 

координацію проведення заходу передано 

управлінню молодіжної політики.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Впровадження 

програми 

соціальної 

відповідальності 

бізнесу "Львів 

МолоДвіж Інвест"

Розробка та створення 

Клубу соціальних 

інвесторів, який має на 

меті залучення бізнесу до 

підтримки соціального 

підприємництва

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський 

міський 

молодіжний 

центр“

- - -

Формат трасформовано на підтримку 

реалізації проекту Індекс благополуччя молоді.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Проведення 

молодіжних 

обмінів між 

містами України з 

питань розвитку 

муніципалітетів

Узагальнення і 

поширення кращих 

європейських та світових 

практик у сфері 

молодіжної політики

2020-2022 Комунальна 

установа 

“Львівський 

міський 

молодіжний 

центр“

- 300 -

12 серпня відбулось святкування Міжнародного 

дня молоді. Основною тематикою заходу було 

питання трансвормації системи харчування. 

Львів - фіналіст конкурсу Молодіжна столиця 

Європи 2024.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Створення 

культури 

креативу

Проведення двічі на рік 

фестивалю "Ніч у Львові" 

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- Понад 5 000 180,0

Захід проведено у серпні 2021 року в повному 

обсязі

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Створення 

культури 

креативу

Проведення щорічного 

фестивалю дитячих та 

юнацьких театральних 

колективів "Казка у гаю".

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку

- Понад 1 500 -

Захід проведено у вересні 2021 року в повному 

обсязі

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Партисипативні 

проєкти в 

оновлених 

бібліотеках міста

Діяльність Першої 

Львівської Медіатеки, 

Urban бібліотеки, Wiki-

бібліотеки

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - Понад 2 000 50,0

Реалізовано книжковий челендж 

#книга_для_піксу (бібліотека  Px), проєкт 

"Книжкова площа в дворику Ратуші" 

(реалізовували бібліотеки Львівської міської 

територіальної громади в партнертсві з 

комунальними інституціями культури)
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КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Проєкт "Friendly 

school"

Проведення  тренінгів з 

бюджетування видатків 

та розподілу ресурсів, 

формування команди, 

дизайну, стратегії 

комунікації, тайм-

менеджменту

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 30 1 520,0

Проведено конкурс проектів Friendly school. 

Визначено 3 проекти-переможці: створення 

медійного простору у Ліцеї №52; створення 

медіатеки у ЗШ №82; створення хімічної 

лаболаторії у Ліцеї №70.

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

молодих лідерів 

та підтримка 

Української 

академії 

лідерства

Організація та 

проведення освітньо-

виховних та культурно-

мистецьких заходів: 

форумів, конференцій, 

семінарів, літніх шкіл, 

фестивалів, акцій, 

експозицій, флешмобів, 

спрямованих на 

формування ціннісних 

орієнтирів, національної 

ідентичності та 

відповідального 

лідерства молоді

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 1 205 257,3

Проведено:

Юний Комбатант;

Навчайся відповідально;

Експозиція можливостей;

Місцева школа самоврядування;

Молодіжний форум "Ціна правди";

Форум можливостей #Не_формат;

Вибори студентського мера міста Львова;

Територія дитячого дозвілля;

Кубок радості;

Золотий мольберт;

Biz Smart (2 заходи)

КРЕАТИВНА 

МОЛОДЬ
Розвиток 

молодих лідерів 

та підтримка 

Української 

академії 

лідерства

Організація та 

проведення міжнародних 

заходів, у тому числі 

заходів з елементами 

культурної дипломатії, 

спрямованих на 

покращення 

міжнародного іміджу 

України

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - 1 402,2

Відповідно до програми сприятливих умов 

розвитку молодих лідерів та підтримки 

Української академії лідерства у м. Львов

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

м. Львова

Будівництво першого 

комунального 

спортивного залу для 

єдиноборств 

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Проведення внутрішніх, зовнішніх 

оздоблювальних робіт;  підведення 

інженерних мереж; благоустрій 

території; 

закупівля обладнання та його 

встановлення

- 353,4

Зрізано дерева (самосіви), прибрано сміття, 

розпочато підготовчі роботи (2%)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

м. Львова

Будівництво у житловому 

масиві Сихів Палацу 

спорту, який 

складатиметься з 

чотирьох ігрових залів, 

лижного спуску, залу для 

баскетболу та буде 

відповідати всім нормам 

FIBA, у частині 

можливості проведення 

міжнародних 

баскетбольних змагань

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Станом на 01.07.2021 призупинено діяльність.
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СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

спортивної 

інфраструктури 

м. Львова

Будівництво шести 

муніципальних басейнів 

2020-2022 Управління 

спорту 

Департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 32,8

Попередньо прийнято ухвалу від 05.03.2020 № 

6376 по затвердженню 6-ти земельних ділянок 

для будівництва басейнів. Станом на сьогодні 

виготовлено та оплачено план на 3 земельні 

ділянки.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Стимулювання 

росту рівня 

спортивних 

досягнень та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

установ, 

організацій, 

підпорядкованих 

підприємств

Надання премій 

Львівської міської ради 

талановитим та 

перспективним 

спортсменам і тренерам 

м. Львова

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Подання документів 

2. Опрацювання документації

3. Вручення премії

172 2 493,2

Управлінням спорту підготовано 

розпорядження міського голови на виплату 

премій спортсменам та тренерам, як вибороли 

призові місця на Чемпіонатах Світу та Європи

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Стимулювання 

росту рівня 

спортивних 

досягнень та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

установ, 

організацій, 

підпорядкованих 

підприємств

Розвиток та 

популяризація фізичної 

культури та спорту у     м. 

Львові, збільшення 

кількості секцій з різних 

видів спорту та залучення 

молодих тренерів до 

роботи з дітьми та 

молоддю

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Робота здійснюється безперервно 

протягом року відповідно до 

Положення про дитячо-юнацьку 

спортивну школу

5 175 56 223,0

У м. Львові функціонують 16 ДЮСШ.  У ДЮСШ 

культивуються різноманітні види спорту, 

здійснюється розвиток та популяризація 

фізичної культури та спорту у м. Львові, 

створюються умови для залучення  молоді до 

здорового способу життя та здійснюється 

підготовка висококваліфікованих спортсменів.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Стимулювання 

росту рівня 

спортивних 

досягнень та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

установ, 

організацій, 

підпорядкованих 

підприємств

Підтримка талановитих 

спортивних тренерів, які 

працюють з дітьми та 

молоддю, через надання 

їм разових грошових 

винагород

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання документів

3. Визначення переможців

Понад 200 

тренерів, з яких 

- 100 є 

переможцями 

3 105,6

Визначено переможців на 2021 рік, відповідно 

до розпорядення міського голови від 

03.12.2021 № 590 (проведено виплату щорічної 

винагороди 100 спортивним тренерам).

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

проєктах у галузі 

спорту

Організація та 

проведення 

Міжнародного турніру зі 

стрільби з лука "Золота 

Осінь"

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Захід відповідно до ухвали від 

17.06.2021 № 932 "Про 

затвердження Програми з 

організації та проведення 

Міжнародного турніру зі стрільби з 

лука "Золота осінь" 2021

500 500,0

У вересні 2021 року проведено міжнородний 

турнір зі стрільби з лука "Золота осінь"

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

проєктах у галузі 

спорту

Організація та 

проведення міжнародних 

змагань "Відкритий кубок 

Львова з велоспорту"

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 200 100,0

Захід реалізовано в серпні 2021 р., місце події 

на велотреку 
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СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Організаційна та 

фінансова 

підтримка 

спортивних 

клубів та 

організацій

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям на закупівлю 

спортивної форми та 

спортивного інвентарю

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-
77 громадських 

організацій
2 528,0

Відповідно до календарного плану закуплено 

спортивниу форму та спортивний інвентар та 

профінансовано 74 громадських організації

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Організаційна та 

фінансова 

підтримка 

спортивних 

клубів та 

організацій

Розвиток Львівського 

комунального закладу 

"Клуб ігрових видів 

спорту"

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Комунальний заклад "Клуб ігрових 

видів спорту" створює сприятливі 

умов для розвитку та популяризації 

фізичної культури та ігрових видів 

спорту у м. Львові, залучає молодь 

до здорового способу життя та 

здійснює підготовку 

висококваліфікованих спортсменів-

професіоналів.

816 6 781,9

Робота здійснюється безперервно протягом 

року відповідно до Програми розвитку 

Львівського комунального закладу "Клуб 

ігрових видів спорту".

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Організаційна та 

фінансова 

підтримка 

спортивних 

клубів та 

організацій

Відновлення спортивних 

баз комунальних дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Створення ПКД. 2. Проведення 

експертизи. 

3. Перевірка експертизи 

фінконтролем. 

4. Проведення фінансування. 

5. Проведення тендеру. 

6. Підписання угоди на проведення 

робіт.

- 6 740,4

Розроблено проектно-кошторисну 

документацію на виконання капітальних 

ремонтів та реконструкціх спортивного залу 

ДЮСШ № 3. На фінальній стадії робіт 

знаходитьься "Реконструкція спортивного залу 

ЛДЮСШ № 2 за адресою вул. Руська, 20" та 

"Будівництво роздягалень на території ДЮСШ 

№ 4 на вул. Вахнянина, 1

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Надання фінансової 

підтримки громадським 

організаціям та дитячо-

юнацьким спортивним 

школам, 

підпорядкованим 

громадським 

організаціям, на 

проведення спортивних 

заходів

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання документів

3. Визначення переможців 

Заплановано у 2021 році 

проведення 155 спортивних заходів

6560 2 115,9

У період з липня по грудень 2021 року 

проведено 67 спортивних заходів

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Організація та 

проведення кубка Львова 

з триатлону

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання документів

3. Визначення переможців
200 300,0

Захід відбудеться в рамках Програми "Відкриті 

кубки Львова". Захід відбувся у вересні 2021 

року.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Організація та 

проведення відкритого 

кубка Львова з мотокросу

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання документів

3. Визначення переможців
300 ос 300,0

Захід відбувся в рамках Програми "Відкриті 

кубки Львова".Захід відбувся в жовтні 2021 

року.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Організація та 

співорганізація 

проведення 

спортивно-

масових заходів

Організація та 

проведення спортивних 

змагань – Відкритих 

кубків Львова з офіційно 

визнаних в Україні видів 

спорту на умовах 

співфінансування

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Конкурс

2. Опрацювання документів

3. Визначення переможців 

Заплановано проведення 47 

Відкриті кубки Львова з різних видів 

спорту

6 000 3 896,0

Заходи реалізовуються впродовж року за 

запитом організаторів. Затверджено 

Календарний план на 2021 рік. У період з 

липня по грудень 2021 року проведено 24 

Відкритих кубки Львова

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Сприяння у 

міжнародному 

співробітництві з 

питань спорту

Надання фінансової 

підтримки перспективним 

спортсменам - 

претендентам на участь у 

ХХХІІ Літніх Олімпійських 

іграх та ХVI Літніх 

Паралімпійських іграх

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Проводяться щомісячні виплати 

спортсменам - претендентам на 

участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських 

іграх та ХVI Літніх Паралімпійських 

іграх 15 186,3

Виплату здійснено за липень 2021

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Сприяння у 

міжнародному 

співробітництві з 

питань спорту

Надання фінансової 

підтримки на проведення 

спортивних заходів з 

метою популяризації 

олімпійських видів спорту

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 1500 200,0

Заходи реалізовувались впродовж року за 

запитом організаторів. Затверджено 

Календарний план на 2021 рік.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

на вул. О. Довженка, 3 

(мультифункційний 

майданчик з 

полівініловим покриттям 

для гри у футбол та 

баскетбол)

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - 2 571,2

Завершено роботи з облаштування 

мультифункційного майданчика для гри у 

футбол та баскетбол з полівініловим 

покриттям ще у першому півріччі 2021 року

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

на            вул. Т. 

Шевченка, 360 (міні-

футбольний майданчик зі 

штучним покриттям та 

вуличними тренажерами)

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - 3 069,8

Завершено роботи з облаштування 

мультифункійного майданчика

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

на вул. Тролейбусній, 2 

(мультифункційний 

спортивний комплекс з 

міні-футбольним 

майданчиком, 

майданчиком для гри у 

баскетбол, вуличними 

тренажерами та зоною 

для воркауту)

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 1 701,4

ЛКП "Спортресурс" проводить роботи з 

облаштування мультифункційного майданчика 

для гри у футбол та баскетбол з 

поліуретановим покриттям та штучною травою. 

Роботи виконано на 24%.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

на             вул. Й. Сліпого, 

33 (мультифункційний 

спортивний комплекс з 

міні-футбольним 

майданчиком, 

майданчиком для гри у 

баскетбол, вуличними 

тренажерами та зоною 

для воркауту)

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Влаштування покриття міні-

футбольного поля, 

мультифункційного майданчика, 

зони воркауту, бігових доріжок, 

пішохідних доріжок, огорожі, 

влаштування сходів, встановлення 

устаткування, проведення робіт по 

освітленню території, озеленення

- 2 252,9

Демонтовано обладнання для проведення 

реставраційних робіт, зрізано аварійні дерева, 

влаштовано підпірну стіну. Укладено договір з 

ЛКП «Інститут просторового розвитку» для 

здійснення коригування проєктно-кошторисної 

документації (12%)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Капітальний ремонт 

спортивного майданчика 

на           вул. Тракт 

Глинянський, 147а 

(мультифункційний 

майданчик з 

поліуретановим 

покриттям для гри у 

футбол та баскетбол, 

вуличні тренажери та 

зона для воркауту)

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 4 541,34

ЛКП "Спортресурс" завершило роботи з 

облаштування мультифункційного майданчика 

з поліуретановим покриттям, зоною для Street 

Workout, вуличними тренажерами та біговою 

доріжкою з поліуретановим покриттям.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Зведення на вул. І. 

Величковського, 16-18 

мультифункційного 

спортивного комплексу з 

міні-футбольним 

майданчиком з 

полівініловим покриттям, 

майданчиком для гри у 

баскетбол, вуличними 

тренажерами та зонами 

для воркауту

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - 6 275,50

ЛКП "Спортресурс" проводить роботи з 

облаштування мультифункційного майданчика 

з полівініловим покриттям, зоною для Street 

Workout, вуличними тренажерами, 

футбольним полем з натуральною травою та 

біговими доріжками з поліуретановим 

покриттям. Роботи виконано на 56%.

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток 

вуличної 

спортивної 

інфраструктури

Реконструкція 

спортивного комплексу на 

вул. Кастелівці, 8 з 

трьома тенісними 

кортами, біговими 

доріжками, тренувальним 

полем для гри в регбі, 

вуличними тренажерами 

та відпочинковою зоною з 

вуличними шаховими 

столами

2020-2022 Управління 

спорту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Облаштування велопарковки, 

облаштування господарської 

споруди, облаштування спортивного 

ядра з трьох кільцевих бігових 

доріжок, влаштування спортивно-

ігрових майданчиків, влаштування 

благоустрою території - 7 689,7

Демонтовано обладнання, зрізано аварійні 

дерева, влаштовано частину фундаменту під 

огорожу, здійснено водовідведення (13%)



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Проект "Урок на 

здоров’я"

Проведення навчальних 

тренінгів для учителів 

фізкультури міста із 

проведення тематичних 

уроків, спрямованих на 

задіяння та опрацювання 

певної частини тіла 

(зокрема "Здорова 

спина", "Здорова стопа" 

та ін.)

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 275 -

Проведено майстер-класи "Футбольна феєрія", 

"Профілактично-реабілітаційна робота з 

учнями, які мають порушення постави. 

Проведено мотиваційну зустріч "Використання 

нестандартного обладнання на уроках фізичної 

культури". Проведено уроки "Здорова спина", 

"Здорова стопа" в ЗЗСО Львівської МТГ, урок-

квест "Здоров'я найдорожчий скарб". Тренінг 

"Діємо для здоров'я"

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Проект "Урок на 

здоров’я"

Організація візитів для 

школярів до 

спеціалізованих 

спортивних комплексів та 

здійснення пробних 

тренувань на 

різноманітних профільних 

майданчиках

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- 56 -

Організовано круглий стіл (за проєктом "Урок 

на здоровя"). Проведено спортивне свято 

"Футбольна феєрія" (ЦТДЮ "Галичина" пробне 

тренування з адаптивного фітнесу у фітнес 

клубі (вул. Любінська, 100)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Проект "Цілий рік 

граємо – 

здоров’я 

здобуваємо"

Проведення теоретико-

практичних занять з 

різних видів спорту

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 545 -

Проведено: семінар "Здорові діти-здорова 

нація. Інновації у фізичній культур; майстер 

клас "Чирлідинг на уроках фізичної культури"; 

навчально-практичні семінари за міжнародною 

програмою "GET INTO RUGBI" та семінар з 

"ТАЙБО"; тренінг "Інклюзивне тренування на 

уроках фізкультури"; семінар-практикум 

"Інноваційно-педагогічні технології у фізичному 

вихованні школярів"; круглий стіл "Новій 

українській школі-нова фізична культура"

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Проект "Джуніор 

Z" - соціальний 

рух за сприяння 

розвитку нових 

видів спорту 

серед школярів

Впровадження нових 

варіативних модулів з 

фізичної культури для 

ознайомлення з 

різноманітними видами 

спорту та рухової 

активності

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики -
110 ЗЗСО та 

215 учасників
-

Проведено 60 семінарів-практикумів та 70 

майстер-класів для ЗЗСО Львівської МТГ

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Проект "Джуніор 

Z" - соціальний 

рух за сприяння 

розвитку нових 

видів спорту 

серед школярів

Закупівля інвентаря та 

обладнання для шкіл-

учасників проекту для 

заняття видами спорту, 

які були вибрані 

пріоритетними, після 

ознайомчих занять

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики - 60 ЗЗСО -

Закуплено інвентар з нових видів спорту для 

заняття на уроці фізичної культури

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Проект "Джуніор 

Z" - соціальний 

рух за сприяння 

розвитку нових 

видів спорту 

серед школярів

Проведення шкільних ліг 

з чирлідингу, корфболу, 

флорболу, бадмінтону, 

алтимат-фризбі, петанку, 

регбі та ін.

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики -
83 ЗЗСО та 680 

учасника 
-

Проведення спортивного свята корфболу для 

школярів м. Львова. Проведення турніру з 

корфболу для школярів Львівської ТГ. 

Проведення міського фестивалю з нових 

сучасних варіативних модулів



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Проект "Здорова 

постава" - 

програма 

залучення дітей 1-

4 класів до 

занять для 

формування 

правильної 

постави

Навчання педагогів та 

напрацювання 

методичних 

рекомендацій з метою 

проведення уроку 

фізичної культури з 

елементами методики 

профілактики 

захворювань опорно-

рухового апарату

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 97 ЗЗСО -

Проведено навчання для 165 педагогів ЗЗСО 

Львівської міської територіальної громади

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Реалізація 

"Європейська 

спортивна 

родина" - 

міжнародний 

проект обміну 

методиками 

викладання 

фізичної 

культури між 

учителями 

Львова та країн 

Європи

Проведення групових 

виїзних зустрічей з 

вчителями, 

ознайомлення з 

системами викладання 

фізичної культури, 

плавання у школах та 

розвитком культурно-

мистецького напрямку у 

навчальних закладах

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 175 -

Виїзний семінар практикум у м. Борислав, м. 

Червоноград, м. Коломия: "Впровадження 

нових видів спорту" для вчителів фізичної 

культури. Зум-конференції організаторів 

проєкту.  

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Реалізація 

"Європейська 

спортивна 

родина" - 

міжнародний 

проект обміну 

методиками 

викладання 

фізичної 

культури між 

учителями 

Львова та країн 

Європи

Організаційна підтримка 

приїзду вчителів з інших 

міст та проведення 

заходів для 

ознайомлення із 

методикою викладання 

фізичної культури, яка 

застосовується у нашому 

місті

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 84 -

17-19.12.21р. відбувся всеукраїнський семінар 

практикум із впровадження модельної 

програми для вчителів фізичної культури 

пілотних шкіл реформи "Нової української 

школи" Львівської, Рівенської, Волинської, 

Закарпатської, Тернопільської, Івано-

Франківської областей

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Реалізація 

"Європейська 

спортивна 

родина" - 

міжнародний 

проект обміну 

методиками 

викладання 

фізичної 

культури між 

учителями 

Львова та країн 

Європи

Організація та 

проведення обмінів 

серед школярів для 

підвищення рівня 

співпраці

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

-
80 учнів 12 

команд ЗЗСО  
-

1.Проведено нараду з організаторами і 

партнерами проєкту "Європейська спортивна 

родина". Проведено флешмоб до Дня фізичної 

культури та спорту та онлайн флешмоб 

"Олімпійський день" 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток шахів у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Проведення навчальних 

семінарів для підготовки 

нових тренерів та 

підвищення шахової 

кваліфікації працюючих 

керівників шахових 

гуртків з числа вчителів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів м. 

Львова та представників 

громадськості.

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

У зв'язку із карантином захід не реалізовувався

СПОРТ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ТА ШЛЯХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ

Розвиток шахів у 

закладах 

загальної 

середньої освіти:

Організація та 

проведення щорічного 

заходу "Шкільна ліга з 

шахів" на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 3 461 -

І кубок Львова з Кібершахів Платформа 

"Zoom", "YouTube", "Lichess"; І чемпіонат 

районів Львова з кібершахів Платформа 

"Zoom", "YouToube", "Lichess"; ІІ чемпіонат 

районів Львова з кібершахів Платформа 

"Zoom", "YouToube", "Lichess"; ІІІ чемпіонат 

районів Львова з кібершахів Платформа 

"Zoom", "YouToube", "Lichess"; ІІ кубок Львова з 

Кібершахів Платформа "Zoom", "YouTube", 

"Lichess"; перший етап "Львівська шкільна 

кібершахова ліга" Платформа "Zoom", 

"YouTube", "Lichess".      

Пріоритет ІІ. Захист життя і здоров’я кожного

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Відеонагляд 

міста

Розширення системи 

відеоспостереження до 

1500 встановлених 

камер, з метою 

охоплення відеонаглядом 

всіх громадських 

просторів, парків, в’їздів у 

місто та виїздів із нього, 

основних магістралей та 

перехресть для 

високоефективної 

діяльності 

правоохоронних органів, 

управління безпеки міста, 

ЛКП "Муніципальна 

варта".

2020-2022 Управління 

безпеки міста

- - -

Управлінням безпеки департаменту міської 

мобільності та вуличної інфраструктури 

розроблено ухвалу а саме міську комплексну 

програму зміцнення законності, безпеки та 

порядку на території м. Львова Безпечне місто 

Львів 2022-2026 роки, яку затверджено сесією 

львівської міської ради.

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Відеонагляд 

міста

Створення Центру 

обробки даних, 

збільшення серверних 

потужностей системи 

відеоспостереження та 

відкриття ситуаційного 

центру оперативного 

реагування на події у 

місті.

2020-2022 Управління 

безпеки міста

- - 18 000,0

Встановлено 298 камер відеоспостереження, ( 

відеопанелі, робочі місця, серверні 

потужності). Виконано у І першому півріччі 2021 

року.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання
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забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

охорони 

громадського 

порядку та 

безпеки 

комунальних 

об’єктів 

Львівської 

міської ради

Здійснення комплексних 

заходів, скерованих на 

забезпечення 

громадського порядку та 

громадської безпеки 

комунальних 

підприємств, установ та 

організацій Львівської 

міської ради та її 

структурних підрозділів

2020-2022 Управління 

безпеки міста

- 45 21 286,8

Силами працівниками Управління безпеки 

міста та ЛКП «Муніципальна варта» 

здійснюється постійний контроль за 

дотриманням громадського порядку в 

центральній частині міста та контроль заїзду 

транспортних засобів в пішохідну зону 

центральної частини міста. Відповідно до 

ухвал: № 1239 від 09.07.2021; № 364 від 

25.03.2021; № 1414 від 07.10.2021.

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

охорони 

громадського 

порядку та 

безпеки 

комунальних 

об’єктів 

Львівської 

міської ради

Здійснення відеонагляду 

за закладами дошкільної 

освіти, шляхом 

встановлення камер 

відеоспостереження, які 

зможуть забезпечити 

контроль за 

відвідувачами та 

посилити безпеку дітей.

2020-2022 Управління 

безпеки міста

- - -

Львівське комунальне підприємство 

"Муніципальна варта" охороняє комунальні 

об'єкти згадано ухвали Львівської міської ради 

№ 1239 "Про перелік комунальних об’єктів, 

охорону громадського порядку та безпеки яких 

буде здійснювати ЛКП «Муніципальна варта» у 

травні-вересні 2021 року". Відтак, 13 об’єктів 

охоронятимуться до кінця року силами ЛКП 

«Муніципальна варта»

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

охорони 

громадського 

порядку та 

безпеки 

комунальних 

об’єктів 

Львівської 

міської ради

Залучення охоронних 

організації на договірних 

засадах для 

забезпечення повного 

комплексу заходів з 

охорони громадського 

порядку та громадської 

безпеки комунальних 

підприємств, установ та 

організацій Львівської 

міської ради та її 

структурних підрозділів

2020-2022 Управління 

безпеки міста

- - -

Охорона громадського порядку комунальних 

об'єктів здійснюється відповідно до 

повноважень передбачених ухвалою Львівської 

міської ради № 1239 "Про затвердження 

Переліку комунальних об’єктів Львівської 

міської ради, охорону громадського порядку та 

безпеки яких здійснює ЛКП “Муніципальна 

варта“ у травні-вересні 2021 року"

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки у 

закладах 

культури

Забезпечення 

протипожежного захисту 

закладів з масовим 

перебуванням людей.

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

В Львівському академічному 

драматичному театрі ім.Лесі 

Українки проведено тендер на 

реставраційно-ремонтні роботи 

протипожежної системи театру, в 

Міському палаці культури 

ім.Г.Хоткевича встановлено систему 

димовидалення, зроблено ремонт і 

профілактику пожежної системи, в 

установах облаштовано системи 

пожежної сигналізації

99 інституцій 2 149,4

Обслуговування пожежної охорони та 

сигналізації, пожежне спостереження пультом, 

вимірювання опору ізоляції, опору заземлення, 

в ЛКП "Культурно-освітній центр ім.О.Довженка 

відокремлено систему водопостачання від 

пожежогасіння
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БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки у 

закладах 

культури

Зниження ризиків 

виникнення надзвичайних 

ситуацій пов’язаних з 

пожежами у закладах 

культури.

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку, 

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- 99 інституцій 41,4

Реалізовується згідно з "Програмою 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

у закладах культури м. Львова на 2019-2023 

рр." .Проведено планові інструктажі та 

навчання працівників

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

пожежної та 

техногенної 

безпеки у 

закладах 

культури

Забезпечення достатньої 

кількості засобів 

пожежогасіння

2020-2022 Управління 

культури 

департаменту 

розвитку - 99 інституцій 132,2

Реалізовується згідно з "Програмою 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

у закладах культури м. Львова на 2019-2023 

рр.". Проведено закупівлю та перезарядку 

вогнегасників для інституцій

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

пожежної 

безпеки установ 

комунальної 

власності у галузі 

освіти, охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту, молоді 

та спорту

Організація та 

проведення оперативного 

контролю за 

дотриманням вимог 

пожежної та техногенної 

безпеки у закладах галузі 

освіти, охорони здоров’я, 

спорту та молоді, 

соціального захисту 

населення

2020-2022 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- - -

Проводиться щоденний контроль на рівні 

керівників підрозділів, щомісячний контроль на 

рівні керівників установ та щоквартальний 

контроль на рівні відповідних профільних 

управлінь. 

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

пожежної 

безпеки установ 

комунальної 

власності у галузі 

освіти, охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту, молоді 

та спорту

Організація та 

проведення для 

посадових осіб закладів 

комунальної форми 

власності навчання, 

інструктажів й перевірки 

знань з питань пожежної 

та техногенної безпеки.

2020-2022 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- - -

Навчання проходило в інституті Безпеки 

життєдіяльності у І половині 2021року

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

пожежної 

безпеки установ 

комунальної 

власності у галузі 

освіти, охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту, молоді 

та спорту

Виготовлення наочних 

матеріалів з 

попередження 

виникнення пожеж і 

недопущення нещасних 

випадків та розміщення їх 

на об’єктах з масовим 

перебуванням людей

2020-2022 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- - -

Усіх закладах освіти розміщо інформацію що 

попередження виникнення пожеж і 

недопущення нещасних випадків та 

розміщення їх на об’єктах з масовим 

перебуванням людей.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

пожежної 

безпеки установ 

комунальної 

власності у галузі 

освіти, охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту, молоді 

та спорту

Організація та 

проведення міських, 

районних шкільних турів, 

конкурсів, фестивалів на 

протипожежну тематику

2020-2022 Департамент 

гуманітарної 

політики,

управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- - -

У зв'язку із карантинними обмеженнями захрди 

не реалізовувались у 2021 році

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Вдосконалення і 

розвиток 

територіальної 

(місцевої) 

системи 

централізованого 

оповіщення 

цивільного 

захисту у м. 

Львові

Встановлення 

електронних сирен на 

адміністративній 

території Львівської 

міської ради.

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

Програмою передбачається 

встановлення 1 комплекту 

електронної сирени на будівлі СЗШ 

№99, вул. Творча, 1

4 315,0

У 2021 році встановлено 1 комплект електроної 

сирени БГО на будівлі СЗШ № 99 вул. Творча, 

1 на суму 315 000,00 грн. В межах 

фінансування у 2021 році Програма виконана в 

повному обсязі.

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Вдосконалення і 

розвиток 

територіальної 

(місцевої) 

системи 

централізованого 

оповіщення 

цивільного 

захисту у м. 

Львові

Підключення електричних 

сирен  до системи 

централізованого 

оповіщення або 

сигнально-гучномовних 

пристроїв, електронних 

інформаційних табло

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

Програмою передбачається 

встановлення 16 вуличних ІР 

гучномовців

10 376,0

Встановллено 16 вуличних ІР гучномовців на 

суму 372 074,91 грн. Программа виконана 

повінстю в межах фінансування.

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Створення 

Львівського 

міського резерву 

матеріально-

технічних 

ресурсів

Формування міського 

резерву паливно-

мастильних матеріалів, 

будівельних матеріалів, 

підручних засобів 

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- 5-10 чоловік 108,4

Згідно з "Програмою створення Львівського 

міського резерву матеріально-технічних 

ресурсів на 2016-2025 роки" в бюджеті 

Львівської міської територіальної громади на 

2021 рік на поповнення резерву матеріально-

технічних ресурсів було передбачено 190,9 тис 

грн. Гроші не виділялись. Загальна сума 

накопичених матеріальних  резервів Львівської 

міської територіальної громади на 2021 

становить 1 550 875 гривень

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Створення 

Львівського 

міського резерву 

матеріально-

технічних 

ресурсів

Реалізація запобіжних 

заходів для 

унеможливлення 

виникнення надзвичайних 

ситуацій, заходів з 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і 

природного характеру та 

їх наслідків

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- 3 особи 29,45

Закладено кошти до резервного фонду 

бюджету Львівської міської територіальної 

громади



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

У МІСТІ
Забезпечення 

засобами 

радіаційного та 

хімічного захисту  

працівників 

виконавчих 

органів міської 

ради та 

непрацюючого 

населення, яке 

проживає у 

прогнозованих 

зонах хімічного 

забруднення             

м. Львова

Забезпечення засобами 

радіаційного та хімічного 

захисту  працівників 

виконавчих органів 

міської ради та 

непрацюючого 

населення, яке проживає 

у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення             

м. Львова

2020-2022 Управління з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

захисту 

населення

- - -

На виконання п. 1.4, 6.1, 6.2, 6.3 програми від 

21.12.2011р. № 2798 управлінням з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення були проведені розрахунки потреби 

в засобах захисту органів дихання (протигазах) 

для працівників всіх виконавчих органів 

Львівської міської ради на 2021 рік. Розрахунки 

проведені із врахуванням ПКМ України від 

19.08.2002 № 1200. Відповідно до 

Розпорядження ЛМР від 05.05.2021 "Про 

чисельність апарату виконавчого комітету та 

виконавчих органів Львівської міської ради"  

готуються для скерування керівникам  

виконавчих органів Львівської міської ради.  

Рекомендації по номенклатурі засобів 

радіаційного та хімічного захисту органів 

дихання на 2021 рік. Крім цього керівникам 

виконавчих органів ЛМР у вересні 2020 року 

були скеровані нагадування для передбачення 

та врахування видатків при формуванні 

бюджету на 2021 рік на придбання засобів 

радіаційного і хімічного захисту.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

центрів раннього 

втручання у 

кожному районі 

міста

Створення центру 

раннього втручання у 

КНП "Львівська 1-а міська 

клінічна лікарня імені 

Князя Лева"

2020 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 1 18 350,0

На базі КНП "Львівська 1-а міська клінічна 

лікарня імені Князя Лева" (біля поліклінічного 

відділення на вул. Мазепи, 25) запрацював 

Центр раннього втручання. Тут з дітьми, віком 

до 3-х років, працюють фахівці, які 

допомагають їм розвиватись. Головна 

особливість такого центру в тому, що фахівці 

працюють не лише з дитиною, яка має вади 

розвитку, а зі всією сім'єю. Загалом послуга 

втручання призначена для того, щоб 

допомогти батькам, в яких народилась дитина 

з порушенням розвитку, з раннього віку 

працювати з нею, правильно доглядати і 

виробляти в неї навики, які допоможуть їй 

інтегруватися в суспільство і не відчувати себе 

обмеженою.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

амбулаторій 

сімейної 

медицини в 

густозаселених 

мікрорайонах м. 

Львова

Створення амбулаторії 

сімейної медицини за 

адресами вул. 

Дністерська, 16, м. 

Винники, вул. Винна гора, 

30

2020 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - 3 920,0

Триває виконання будівельних робіт по обєкту 

"Реконструкція приміщень для створення 

амбулаторії сімейної медицини Комунального 

некомерційного підприємства "4-а міська 

поліклініка м. Львова" на вул. Дністерській, 16. 

У 2022 році планується відкриття

II. Охорона здоров’я мешканців:
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виконання
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забезпечення, 
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Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

амбулаторій 

сімейної 

медицини в 

густозаселених 

мікрорайонах м. 

Львова

Створення амбулаторій 

сімейної медицини за 

адресами просп. В. 

Чорновола, 99

2021-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - 1 885,5

Захід реалізовано у першому півріччі 2021 року. 

Здійснено капітальний ремонт приміщення 

колишнього ЖЕКу на просп. Чорновола, 99 й 

переміщено туди амбулаторію № 4 1-ї міської 

клінічної лікарні імені Князя Лева, яка до цього 

часу була на вул. Панча, 16.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

амбулаторій 

сімейної 

медицини в 

густозаселених 

мікрорайонах м. 

Львова

Капітальний ремонт 

приміщень під 

облаштування 

амбулаторії сімейної 

медицини КНП "Львівська 

1-а міська клінічна 

лікарня імені Князя 

Лева" на вул. Під 

Голоском, 24

2021 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - -

На замовлення було виготовлено проектно-

кошторисну документацію

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів охорони 

здоров’я

Проведення реконструкції 

та капітальних ремонтів 

будівель, приміщень 

закладів охорони 

здоров'я міста

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - 233 070,4

Продовжується реконструкція приміщень у 3-й 

та 4-й Міських клінічних лікарнях. Проведено 

реконструкції та капремонт у відділеннях 

Лікарні швидкої медичної допомоги, Міській 

дитячій клінічній лікарні, 8-й Міській клінічній 

лікарні та ін.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Покращення 

матеріально-

технічної бази 

закладів охорони 

здоров’я

Проведення оновлення 

медичного та 

технологічного 

обладнання закладів 

охорони здоров'я міста

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - 252 833,0

Оновлення медичного та технологічного 

обладнання в установах охорони здоров'я 

міста (інкубатор, апарати штучної вентиляції 

легень, перфузори, кисневі концентратори, 

відсмоктувачі, наркозно-дихальні апарати, 

стійки ендоскопічні в комплекті та ін.)

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Забезпечення 

лікарськими 

засобами 

окремих 

категорій 

населення

Реалізація заходів з 

профілактики та 

лікування 

стоматологічних 

захворювань у дітей та 

окремих категорій 

дорослого населення

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 
- - 26 500,0

Надається стоматологічна допомога у 1-й 

стоматологічній поліклініці, 4-й стоматологічній 

поліклініці, та госпрозрахунковій 

стоматологічній поліклініці.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Забезпечення 

лікарськими 

засобами 

окремих 

категорій 

населення

Реалізація заходів із 

запобігання та лікування 

серцево-судинних та 

судинно-мозкових 

захворювань

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - 13 836,6

Придбання лікарських засобів та розхідних 

матеріалів для запобігання та лікування 

серцево-судинних та судинно-мозкових 

захворювань

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Забезпечення 

лікарськими 

засобами 

окремих 

категорій 

населення

Забезпечення осіб з 

інвалідністю кохлеарними 

імплантами

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - 3 198,1

Забезпечено діагностику, протезування та 

реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у 

тому числі з вадами мовлення



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

міського центру 

паліативної та 

хоспісної 

допомоги

Завершення 

реконструкції будівлі та 

введення в експлуатацію 

Міського центру 

паліативної та хоспісної 

допомоги на вул. О. 

Мушака, 54 

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - 10 485,7

Проводяться будівельні роботи приміщення 

терапевтичного відділення 4-ї міської клінічної 

лікарні на вул. О. Мушака, 54 для створення 

паліативного відділення надбудовують 4 

поверх та прибудовують сходову клітку.

ОХОРОНА 

ЗДОРОВ'Я 

МЕШКАНЦІВ

Створення 

міського центру 

паліативної та 

хоспісної 

допомоги

Оснащення Центру 

паліативної та хоспісної 

допомоги медичним та 

технологічним 

обладнанням 

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Оснащення і відкримття центру планується у 

2023 році

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

Пошук кандидатів у 

батьки-вихователі

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики 

- - -

У 2021 році завершено будівництво 4 дитячих 

будинків сімейного типу - управлінням "Служба 

у справах дітей" департаменту гуманітарної 

завершено пошук батьків-вихователів у ці 

дитячі будинки сімейного типу

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

Влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

у дитячі будинки 

сімейного типу

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 38 -

Протягом  року:                                      - 

забезпечено функціонування 3 дитячих 

будинків сімейного типу, які функціонували у м. 

Дубляни у яких виховулалось 19 дітей, сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа; 11 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

влаштовано у дитячі будитнки сімейного типу; - 

забезпечено функціонування 2  прийомних 

сімей, у яких виховується 5 дітей, позбавлених 

батьківського піклування; - створено 2 

прийомні сім ҆ї, у які влаштовано 3 дітей, 

позбавлених батьківського піклування.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування

Створення двох нових 

дитячих будинків 

сімейного типу

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики
- - -

Збудовано у 2021 році 4 ДБСТ. Створено 2 

дитячі будинки сімейного типу: на вул. 

Абхазька у м. Львові (у який влаштовано 5 

дітей, позбавлених батьківського піклування) 

та у м. Дубляни (у який влаштовано 2 дітей, 

позбавлених батьківського піклуання). У 

першій половині 2022 року заплановано 

створення ще 2 дитячих будинків сімейного 

типу.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток послуги 

патронату над 

дитиною

Проведення первинного 

відбору кандидатів в 

патронатні вихователі

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Співбеда.                                     2. 

Обстеження жтлово-побутових 

умов.                                                 3. 

Скерування на навчання.
2 сім`ї -

У 2021 р. проведено 2 первинних відбори 

кандидатів у патронатні вихователі 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 
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забезпечення, 
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Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток послуги 

патронату над 

дитиною

Влаштування дітей у 

патронатні сім'ї

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 3

кошти з 

державного 

бюджету

Впродовж 2021 року у сім`ях патронатних 

вихователів перебувало 3-є дітей

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток послуги 

патронату над 

дитиною

Створення в місті п’яти 

нових патронатних сімей

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Первинний відбір                         2. 

Проходження навчань                     3. 

Укладення договору

2 сім`ї -

У 2021 р. створено 2 патронатні сім`ї. Загалом 

в Львівській міській територіальній громаді 

функціонує 3 патронатні сім`ї

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Розвиток послуг 

з підтримки сімей 

з дітьми, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах

Співпраця з неурядовими 

організаціями щодо 

створення "Центру 

соціальної підтримки 

дітей та сімей"

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 116 -

З квітня 2021 року розпочала приймати дітей 

Комунальна установа Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей «Рідні» Львівської 

міської ради. В центрі функціонує два 

відділення: відділення «Термінове 

влаштування дітей», що призначене для 

тимчасового проживання та соціального 

захисту до 26 дітей, які залишились без 

батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах, покинуті, знайдені та підкинуті діти 

віком від народження до 18 років. 

Максимальний термін перебування дитини у 

відділенні - 9 місяців; відділення «Служба 

підтримки сім'ї» призначене для організації 

роботи в  умовах денного перебування з 

дітьми, сім'ями з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

усиновителями, опікунами/піклувальниками, 

прийомними батьками, батьками-

вихователями та  кандидатами у них.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Запобігання та 

протидія 

домашньому 

насильству

Проведення 

інформаційно-

просвітницьких акцій з 

питань запобігання та 

протидії домашньому 

насильству 

2020-2022 Управління 

"Служба у 

справах дітей" 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

управління 

соціального 

захисту

- 778 не потребує

За 2021 рік управлінням "Служба у справах 

дітей" департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради проведено 41 захід 

(лекції, круглі столи тощо) щодо запобіганню та 

протидії домашньому насильству.
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виконання
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ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Оздоровлення 

дітей, які 

потребують 

особливої 

соціальної уваги 

та підтримки

Скерування на 

оздоровлення та 

відпочинок дітей у дитячі 

табори

2020-2022 Управління 

молодіжної 

політики 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 527 1 333,5

Проведено розподіл путівок та відправлення 

дітей до таборів. Опрацьовано 840 звернень.

Оздоровлено 527 дітей.

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Безоплатне 

харчування дітей 

та учнів у 

закладах освіти 

м. Львова

Забезпечення  дітей та 

учнів закладів освіти м. 

Львова безоплатним 

одноразовим 

харчуванням у закладах 

загальної середньої 

освіти та надання 

безкоштовного 

харчування у закладах 

дошкільної освіти м. 

Львова

2020-2022 Управління освіти 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 69 941 181 823,7

Заходи реалізовуються впродовж  року. У 

закладах загальної середньої освіти 

забезпечено 45 215 учнів, закладах дошкільної 

освіти - 24 726 дітей

ЗАХИСТ, 

ПІДТРИМКА І 

РОЗВИТОК ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ 

ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ

Профілактика та 

лікування 

стоматологічних 

захворювань у 

дітей

Надання безоплатної 

стоматологічної допомоги 

дітям (невідкладна 

стоматологічна допомога, 

профілактичний огляд, 

терапевтична та 

хірургічна допомога)

2020-2022 Управління 

охорони здоров'я 

департаменту 

гуманітарної 

політики - - 26 500,0

Невідкладна стоматологічна допомога, 

профілактичний огляд, терапевтична та 

хірургічна допомога надаються у 1-й 

стоматологічній поліклініці, 4-й стоматологічній 

поліклініці, та госпрозрахунковій 

стоматологічній поліклініці.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Створення 

відділення 

підтриманого 

проживання та 

відкриття філій 

для надання 

послуг денного 

догляду особам з 

інвалідністю

Відкриття у районах міста 

філій для надання послуг 

денного догляду дітям з 

інвалідністю - 6 груп

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1 група
20 5109,05

Діяльність філії Франківського району на вул. 

В.Великого, 40 для дітей  з інвалідністю. 

Відкрито групу денного догляду для дітей з 

інвалідністю у Шевченківському районі за 

адресою вул. Миколайчука,24 та придбано 

стельовий підйомник.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Створення 

відділення 

підтриманого 

проживання та 

відкриття філій 

для надання 

послуг денного 

догляду особам з 

інвалідністю

Відкриття філій для 

надання послуг денного 

догляду повнолітнім 

особам з інвалідністю - 5 

груп

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики
1 група 28 2 474,1

Діяльність філії Франківського району на вул. 

В.Великого, 40 для осіб з інвалідністю. 

Розпочато роботи по створенню відділення 

підтриманого проживання на вул. Пасічній, 39
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СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Проведення 

спільно з  

навчально-

реабілітаційним 

центром 

"Джерело" 

дитячих свят і 

заходів для 

спільного 

проведення часу 

вихованців 

закладу та дітей з 

інших шкіл міста

Проведення великого 

дитячого свята - 

святкування Дня захисту 

дитини.

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 150 -

01.06.2021 Проведено Дитяче свято  "Любимо. 

Піклуємось. Захищаємо".

Свято відбулося по групах з дотриманням 

Протоколу карантинних вимог .

Було залучено волонтерів (до 5 осіб) та 3 

фотографів.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Проведення 

спільно з  

навчально-

реабілітаційним 

центром 

"Джерело" 

дитячих свят і 

заходів для 

спільного 

проведення часу 

вихованців 

закладу та дітей з 

інших шкіл міста

Організація спільного 

проведення вільного часу 

вихованцями 

реабілітаційного центру 

"Джерело" та школярами 

міста протягом осінніх та 

весняних канікул з 

проведенням майстер-

класів, рухливих ігор та 

розваг 

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- - -

Не виконано у зв’язку із запровадженням 

карантину на усій території України з метою 

запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції COVID - 19

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Відкриття гуртків 

спільного 

активного 

дозвілля для 

осіб літнього віку 

та вихованців 

дитячо-юнацьких 

молодіжних 

клубів

Планове відкриття 

гуртків, в яких можна 

організовувати спільні 

заняття осіб похилого віку 

та дітей/школярів 

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1.1.Відкриття двох осередків 

активного дозвілля у двох районах 

м. Львова протягом 2020 року;

1.2.Відкриття  двох осередків 

активного дозвілля у двох районах 

м. Львова протягом 2021 року;

1.3.Відкриття  двох осередків 

активного дозвілля у двох районах 

м. Львова протягом 2022 року.

10-15 осіб

10-15 осіб

                                                  

10-15 осіб

61,36

49,64

                                                                

10,86

58,89 

Розпочав функціонувати центр денного 

дозвілля у смт. Рудно

Виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на проведення ремонтно-

реставраційних робіт у приміщенні за адресою 

вул. Коперника,16

Проводиться експертиза проектно-кошторисної 

документації

 

Заплановано з III кварталу

2021р.функціонування  центру денного 

дозвілля у м.Брюховичі 

вул. В. Івасюка, 2-А, при ЦНАП



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Облаштування 

соціальної 

пральні та 

створення 

відділення 

денного 

перебування 

бездомних осіб в 

приміщенні 

Центру обліку та 

нічного 

перебування 

бездомних осіб

Придбання професійного 

обладнання для 

забезпечення прання 

постільної білизни

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

В планах на 2021 рік внесення змін 

до штатного розпису та ведення 

нової штатної одиниці «Сестра 

господиня».

- -

Подано пропозицію до бюджетних запитів на 

2022 рік для виділення коштів та проведення 

капітального ремонту пральні.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Облаштування 

соціальної 

пральні та 

створення 

відділення 

денного 

перебування 

бездомних осіб в 

приміщенні 

Центру обліку та 

нічного 

перебування 

бездомних осіб

Заходи з облаштування 

та підготовки приміщення 

"Центру обліку під денний 

притулок"

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

В 2021-2022 роках планується 

закупівля меблів для створення 

кімнати для денного перебування 

клієнтів Центру.

- -

Подано пропозицію до бюджетних запитів на 

2022 рік для виділення коштів та проведення 

капітального ремонту кімнати для денного 

перебування клієнтів Центру

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Створення 

притулків для 

матерів з дітьми 

та жертв 

домашнього 

насильства

Виділення приміщення та 

його облаштування для 

забезпечення 

комфортних умов 

перебування людей що 

опинилися в складних 

життєвих ситуаціях

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Отримано приміщення (м. Львів, 

вул. Лінкольна,57).  Заплановано 

розпочати у 2021 р. ремонтні роботи 

та закупити технічне  обладнання і 

устаткування.

про притулок осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі.

-
89,9

Виділено приміщення для  Денного центру 

екстреної допомоги постраждалих від 

домашнього насильства та Кризової кімнати 

дружньої до дитини м. Львів, вул. Лінкольна,57.

Виготовлено та проведено експертизу 

проектно-кошторисної документації. 

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Створення 

притулків для 

матерів з дітьми 

та жертв 

домашнього 

насильства

Напрацювання концепції 

роботи притулку

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Отримано приміщення для 

майбутнього Центру (м. Львів, пл. 

Галицька,15)

про притулок осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі при 

Львівському міському центрі 

соціальних служб  для сімей, дітей 

та молоді.

- -

Ухвала сесії ЛМР від 07.09.2020 № 6596 Про 

надання ЛМЦСССДМ приміщення за адресою 

площа Галицька,15.

Подано заяву до Управління комунальної 

власності про надання в оренду вільних 

нежитлових приміщень за вище вказаною 

адресою.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Соціальний 

захист 

внутрішньо 

переміщених осіб

Забезпечення додаткових 

соціальних гарантій 

внутрішньо переміщеним 

особам.

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Відкрито Центр соціальної 

підтримки осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування і внутрішньо 

переміщених осіб
57 осіб 6 551,90

На сьогодні в Центрі перебуває 57 осіб, з них 

20 чоловіків, 23 жінки, 14 дітей, 9 осіб похилого 

віку та 6 осіб з інвалідністю( з них 1 дитина), 

яким надається комплекс соціальних послуг: 

соціальна адаптація, соціальна профілактика, 

соціальна інтеграція та реінтеграція, 

консультування, представництво інтересів. 

Всього за 2021 р в Центрі перебувала 71 

особа. 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Соціальний 

захист 

внутрішньо 

переміщених осіб

Надання фінансової 

підтримки особам та 

сім’ям з числа внутрішньо 

переміщених осіб

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Виплата здійснюється відповідно до 

ухвали міської ради від 14.07.2016 

№779 «Про затвердження Програми 

соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб» та рішення 

комісії для розгляду заяв громадян 

щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги для 

мешканців м. Львова та внутрішньо 

переміщених осіб

95 200,0

У 2021 році надано одноразову матеріальну 

допомогу 75 внутрішньо переміщеним особам 

на загальну суму 200,00 тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Соціальний 

захист дітей 

рятувальників, 

які загинули під 

час ліквідації 

пожежі на 

сміттєзвалищі, 

що розташоване 

поблизу с. Великі 

Грибовичі

Надання фінансової 

підтримки сім’ям 

загиблих рятувальників у 

створенні умов, 

необхідних для 

всебічного розвитку їхніх 

дітей

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Виплата здійснюється відповідно до 

ухвали міської ради від 30.06.2016 

№ 623 «Про затвердження 

Програми соціального захисту дітей 

рятувальників, які загинули під час 

ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, 

що розташоване поблизу с. Великі 

Грибовичі» та рішення виконавчого 

комітету від 03.06.2016 № 422 «Про 

щомісячну адресну соціальну 

виплату дітям рятувальників, які 

загинули під час ліквідації пожежі на 

сміттєзвалищі, що розташоване 

поблизу с. Великі Грибовичі»

5 240,0

Надано щомісячну адресну соціальну виплату 

5 дітям на загальну суму 120,00 тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Соціальний 

захист дітей 

рятувальників, 

які загинули під 

час ліквідації 

пожежі на 

сміттєзвалищі, 

що розташоване 

поблизу с. Великі 

Грибовичі

Забезпечення соціальних 

гарантій дітей загиблих 

рятувальників

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Виплата здійснюється відповідно до 

ухвали міської ради від 30.06.2016 

№ 623 «Про затвердження 

Програми соціального захисту дітей 

рятувальників, які загинули під час 

ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, 

що розташоване поблизу с. Великі 

Грибовичі» та рішення виконавчого 

комітету від 03.06.2016 № 422 «Про 

щомісячну адресну соціальну 

виплату дітям рятувальників, які 

загинули під час ліквідації пожежі на 

сміттєзвалищі, що розташоване 

поблизу с. Великі Грибовичі»

5 240,0

Надано щомісячну адресну соціальну виплату 

5 дітям на загальну суму 240,00 тис.грн.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Забезпечення 

доступності 

житлових 

приміщень для 

осіб з 

інвалідністю у 

колісних кріслах 

та осіб з 

інвалідністю 1 

групи з 

порушенням зору

Капітальні ремонти 

житлового фонду із 

влаштуванням пандусів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-кошторисної 

документації, проведення 

експертизи ПКД, проведення 

процeдури закупівель, укладання 

угод з підрядними організаціями, 

проведення робіт, прийняття 

об'єктів в експлуатацію.
- 1 234,1

Влаштовано пандуси у житлових будинках за 

адресами: вул. Широка, 92(1 під'їзд.), вул. 

Роксоляни, 31(8 під'їзд), вул. С.Петлюри, 2(3 

під'їзд); вул. С.Петлюри, 34. У сихівському 

районі міста влаштовано пандуси за адресами: 

вул. Скрипника,5, 15, вул. Вернадського, 32, 

вул. Кавалерідзе, 21, вул. Мишуги,3. У 

франківському районі міста: вул. Новий 

Світ,13, вул. Коновальця, 97. У 

шевченківському районі міста влаштовано 

пандуси за адресами: просп. Чорновола, 95, 

вул. Т.Шевченка, 322, вул. Ю.Липи, 43, вул. 

Хвильового,14, вул. Величковського, 6, вул. 

І.Миколайчука, 7 (3 та 4 під'їзди).

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Забезпечення 

доступності 

житлових 

приміщень для 

осіб з 

інвалідністю у 

колісних кріслах 

та осіб з 

інвалідністю 1 

групи з 

порушенням зору

Встановлення 

підйомників у житлових 

будинках, де проживають 

особи з інвалідністю

2020-2022 Районні 

адміністрації

- - -

ЛКП «Львівсвітло» проводить роботи з 

облаштування підйомників для комфорту та 

доступності маломобільних груп населення. 

Зокрема у сихівському районі - 6 підйомників.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Підтримка 

учасників 

антитерористичн

ої операції, 

операції 

об’єднаних сил 

та членів їх 

сімей, 

постраждалих 

учасників 

Революції 

Гідності та членів 

їх сімей, членів 

сімей Героїв 

Небесної Сотні - 

мешканців м. 

Львова

Поліпшення фінансово-

матеріального стану та 

підвищення рівня 

соціального захисту 

учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил та інших 

учасників, категорій осіб, 

визначених ухвалою 

міської ради від 

31.07.2017 № 3700 

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

1. Грошова компенсація інвалідам 

війни І-ІІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали 

участь в АТО – мешканцям м. 

Львова на реабілітацію або 

санаторно-курортне лікування;

2. Одноразова матеріальна 

допомога на оздоровлення дітей 

учасників АТО;

3. Одноразова матеріальна 

допомога до Дня Матері та Дня 

Батька осіб, які загинули (пропали 

безвісти) або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва 

одержаних під час безпосередньої 

участі в АТО;

4.Одноразова матеріальна 

допомога учасникам АТО-

мешканцям м. Львова, які 

потребують дорого вартісного 

лікування;

1. Інваліди І 

групи – 3 

особи, ІІ групи - 

16 осіб, ІІІ 

групи – 31 

особа;

2. Діти 

учасників АТО - 

508 дітей;

3. Допомога до 

Дня Матері та 

Дня Батька 

осіб 122 особи;

4. Учасники 

АТО, які 

потребують 

дорого 

вартісного 

лікування – 100 

осіб.

1. 730,0 тис.грн.;

2. 2 297,0 

тис.грн.;

3. 1 220,0 

тис.грн.;

4. 3 005,0 

тис.грн.

1.  Грошову компенсацію отримали 50 осіб на 

загальну суму 700,0 тис.грн. 

2. Положення про надання одноразової 

матеріальної допомоги на оздоровлення дітей 

учасників антитерористичної операції/ООС, 

постраждалих учасників Революції Гідності та 

Героїв Небесної Сотні – мешканців Львівської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

затверджено рішення виконкому ЛМР від 

14.06.2021 №479;

3. Одноразову матеріальну допомогу одержали 

122 особи на загальну суму 1 220,0 тис.грн.

4.Одноразову матеріальну допомогу отримали 

121 осіб на загальну суму 3005,0 тис.грн..



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Підтримка 

учасників 

антитерористичн

ої операції, 

операції 

об’єднаних сил 

та членів їх 

сімей, 

постраждалих 

учасників 

Революції 

Гідності та членів 

їх сімей, членів 

сімей Героїв 

Небесної Сотні - 

мешканців м. 

Львова

Надання допомог та пільг 

учасникам 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил та 

особам, на яких 

поширюється ухвала 

міської ради від 

31.07.2017 № 3700

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 260 1 121,5

Виплата здійснюється відповідно до рішення 

виконавчого комітету від 28.04.2017 № 352 

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Підтримка 

учасників 

антитерористичн

ої операції, 

операції 

об’єднаних сил 

та членів їх 

сімей, 

постраждалих 

учасників 

Революції 

Гідності та членів 

їх сімей, членів 

сімей Героїв 

Небесної Сотні - 

мешканців м. 

Львова

Підтримка належного 

морально-психологічного 

стану учасників 

антитерористичної 

операції, операції 

об’єднаних сил та осіб, на 

яких поширюється ухвала 

міської ради від 

31.07.2017 № 3700

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

- 414 -

Виконується. Надається підтримка належного 

морально-психологічного стану учасників 

антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил 414 особам.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Захист інтересів 

осіб, які брали 

участь в 

антитерористичні

й операції, 

операції 

об’єднаних сил, а 

також членів 

сімей таких осіб

Забезпечення житлом 

осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет 

та територіальну 

цілісність України

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики, 

управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- 16 5 770,1

Виплата здійснюється відповідно до Порядку 

виплати адресної допомоги на придбання 

житла для учасників антитерористич-ної 

операції та родин Героїв Небесної Сотні – 

мешканців м. Львова на умовах співфінансуван-

ня, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Львівської міської ради від 10.05.2019 

№ 430 . Придбано житло 11 учасниками 

АТО.Використано 5 770,13 тис. грн. (4 616,1 – 

бюджет розвитку ЛМТГ; 1 154,03 – обласний 

бюджет).



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

ЗАХИСТ 

НЕЗАХИЩЕНИХ 

ВЕРСТВ 

НАСЕЛЕННЯ

Захист інтересів 

осіб, які брали 

участь в 

антитерористичні

й операції, 

операції 

об’єднаних сил, а 

також членів 

сімей таких осіб

Надання матеріальної 

допомоги на вирішення 

соціально-побутових 

питань особам, які 

захищали незалежність, 

суверенітет та 

територіальну цілісність 

України

2020-2022 Управління 

соціального 

захисту 

департаменту 

гуманітарної 

політики

Виплата одноразової матеріальної 

допомоги на вирішення соціально-

побутових  питань здійснюється 

відповідно до ухвали міської ради 

від 23.04.2015 № 4520 на підставі 

рішень виконавчого комітету з 

врахуванням  рекомендацій 

громадської комісії із захисту 

інтересів учасників АТО/ООС

1 050 105 000,00

Надано одноразову матеріальну допомогу на 

вирішення соціально-побутових питань 1050 

учасникам АТО/ООС на загальну суму 

105 000,0 тис.грн.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

очисних споруд 

та будівництво 

станції переробки 

мулу для 

виробництва 

біогазу для 

когенерації у м. 

Львові

Будівництво станції 

переробки мулу для 

виробництва біогазу для 

когенерації та 

влаштування нових 

пісколовок 

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Підготовчі та проектні роботи;

Підготовчі роботи на майданчику;

Поставка обладнання;

Будівельно-монтажні роботи;

Випробовування по завершенню 

роботи;

Введення в експлуатацію;

3 17 500,0

Укладено контракт з консорціумом RIKO-

CAMBI. Проектна документація стадії "П" 

розроблена та подана у Державну експертизу. 

Ведуться демонтажні та інші підготовчі роботи 

на майданчику будівництва. Звіт з ОВД 

отримав погодження Міндовкілля 29.12.2021 р.  

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Будівництво 

мереж 

водопостачання 

та 

водовідведення 

у 

неканалізованих 

житлових 

масивах міста

Каналізування 

неканалізованих районів 

м. Львова для 

покращання санітарного 

стану міста та ступеню 

благоустрою мешканців.

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Ухвалою ЛМР від 04.02.2021 №54 

продовжено термін дії Комплексної 

програми модернізації 

каналізаційного господарства м. 

Львова

2 18 900,0

Виконуються роботи на об'єктах:

1) Будівництво мережі водопостачання та 

водовідведення в районі вул. Яновського, 

Приблицька (І черга) - 80 %;

2) Каналізування району вул. Старознесенська, 

Балкова - 80 %; 3) Будівництво КНС на вул. 

Л.Українки в смт. Рудне Залізничного району 

м.Львова (Коригування) - 10 %.

Виконано: будівництво каналізаційного 

колектора на ділянці від будинку № 46 на вул. 

Загірній до каналізаційного колектора 

діаметром 2000 мм на вул. Розточчя. 

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Реконструкція вул. Т. 

Шевченка (від вул. 

Хорватської до вул. 

Левандівської з 

організацією кільцевого 

руху по вул. Т. Шевченка, 

вул. Левандівській, вул. 

Залізничній

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Проектно-вишукувальні роботи;

Виконання пам'яткоохоронних робіт 

на об'єкті;

Виконання робіт з коригування ПКД;

Виконання експертизи проекту 

будівництва;

Виконання основних робіт;

Здійснення авторського нагляду;

Здійснення технічного нагляду;

6 108 346,0

Виконано та профінансовано кошти у сумі 

108345,95770 тис. грн. в тому числі: 

105061,10787 - виконання загально-

будівельних робіт; 2098,89685 - здійснення 

послуг за  проведення технічного нагляду та 

утримання служби замовника: 5226,65 - 

виготовлення, погодження та отримання 

технічних умов; 999,32800 - виготовлення 

проектно-кошторисної документації; 131,72400 - 

проведення експертизи проектно-кошторисної 

документації; 49,67433 - проведення робіт з 

рятівних археологічних досліджень.  

Пріоритет ІІІ. Розбудова ефективного і успішного міста



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Реконструкція вул. С. 

Бандери

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Виконання проектно-вишукувальних 

робіт;

Виконання інженерно-геодезичних 

робіт;

Виконання експертизи;

Виконання робіт по об'єкту;

Здійснення технічного нагляду;

Здійснення авторського нагляду.
9 143 868,5

Виконано та профінансовано кошти у сумі 

143868,46415 тис. грн. в тому числі: 

138455,43767 - виконання загально-

будівельних робіт; 2413,13591 - здійснення 

послуг за  проведення технічного нагляду та 

утримання служби замовника: 10,45657 - 

виготовлення, погодження та отримання 

технічних умов; 2720,00000 - виготовлення 

проектно-кошторисної документації; 189,96000 - 

проведення експертизи проектно-кошторисної 

документації; 40,20000 - надання 

консультаційних послуги експерта; 18,00000 - 

надання послуг за виконання робіт з 

візуалізації обєкту; 21,27400 - надання послуг з 

виконання інженерно-геодезичних робіт. 

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Реконструкція перехрестя 

вулиць Академіка                                

А. Сахарова — І. Нечуя 

Левицького - М. 

Коперника,     вул. Д. 

Вітовського, пл. І Франка

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- 2 850,0

Виконання проектно-вишувальних робіт

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Будівництво вул. 

Ряшівської (від вул. Є. 

Патона до                      

вул. Кульпарківської)

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектної 

документації.

2 26,1

Виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва 

об'єкта

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Будівництво 

шляхопроводу на 

перехресті вул. Т. 

Шевченка – вул. о. 

Омеляна Ковча

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Виконання проектно-вишукувальних 

робіт;

Виконання робіт на об'єкті.

3 676,8

Кориговане ПКД проходить експертизу. 

Проплачені кошти в сумі 676,82393 тис.грн.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Реконструкція трамвайної 

лінії на вул. Академіка А. 

Сахарова та на вул. 

Княгині Ольги

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Виконання проектно-вишукувальних 

робіт;

Виконання робіт з реконструкції 

системи газопостачання
3 -

Реалізація проєкту перебуває на стадії 

проектування та розроблення кошторисної 

документації



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реконструкція 

основних 

магістралей міста

Будівництво проектованої 

вулиці від вул. 

Суботівської до 

мікрорайону Рясне та 

шляхопроводу 

тунельного типу під 

залізничними коліями 

станції "Клепарів"

2020-2022 Управління 

інженерного 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Укладення договору на проект з 

виконання робіт.

2 2 027,2

Реалізація проєкту перебуває на стадії 

проведення експертизи розробленої проектно-

кошторисної документації

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Закупівля 10 трамваїв в 

рамках співпраці з 

Європейським 

інвестиційним банком

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

02.09.2020– підписано Контракт 

№328426/1 з Консорціумом ТзОВ 

«Спільне українсько-німецьке 

підприємство «Електронтранс» та 

ТзОВ «Завод ЕлектронМаш» зі 

вартістю 20 862 787,78 євро 

(включно з ПДВ) Контракт 

перебуває на стадії виробництва та 

поставки трамваїв. 

Термін поставки трамваїв:

4-й трамвай – 28.02.2022,

5-й трамвай – 28.02.2022,

2-га поставка:

- 5 од. трамвайних вагонів та супутні 

послуги – до 29.12.2022

1 356 293,4

24.12.2021- поставлено 3 трамваї

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Закупівля 50 тролейбусів 

в рамках співпраці 

Європейським банком 

реконструкції та розвитку

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

 18.02.2019 р.- підприсано Контракт 

49844/1 з з консорціумом у складі ТзОВ 

«Спільне українсько-німецьке 

підприємство «Електронтранс» і ПАТ 

«Концерн-Електрон»

Поставлено усі 50 од. тролейбусів та 

ЗІП.

Контракт завершено 30.12.2020

Гарантійний період – 2 роки
1 318 909,2

Згідно договору між ЛКП «Львівелектротранс» 

та консорціумом в складі ПрАТ «Концерн 

«Електрон» і його дочірньої структури ТзОВ 

«СНУП «Електронтранс» доставлено 50 нових 

тролейбусів.  Закупівля здійснювалася за 

кошти кредиту Європейського банку 

реконструкції та розвитку. Півсотні нових 

тролейбусів (без функції автономного ходу, але 

із кондиціонерами) разом із додатковим 

обладнанням, запчастинами і супровідними 

послугами обійшлися ЛКП 

«Львівелектротранс» у майже 11 млн. євро 

грантових коштів.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Закупівля 100 

тролейбусів з 

автономним ходом в 

рамках співпраці з 

Європейським 

інвестиційним банком

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- - -

В процесі погодження фінальної версії ухвали 

ЛМР, враховуючи зауваження Міністерства 

фінансів України.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Реконструкція 

трамвайних та 

тролейбусних депо

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

-

1. 

Реконструкція 

тролейбусного 

депо- 0.           

2. 

Реконструкція 

трамвайного 

депо-1

116 108,33

1. Реконструкція тролейбусного депо. 

Перебуває на стадії фіналізації ТЕО. 

Готовність ТЕО – 95%.

04.11.2021- прийнято Ухвалу ЛМР № 1633 Про 

затвердження ЛКП "Львівелектротранс" 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання земельної 

ділянки на вул. Тролейбусній, 1 .

25.11.2021-  отримано інж-технічний звіт стану 

будівельних конструкцій.

23.12.2021- отримано результати інж-

геологічних вишукувань.                                                                                                                                                                                                                       

14.01.2022- подано документи на отримання 

містобудівних умов і обмежень.                                                                                                                                                                                                                           

2. Реконструкція трамвайного депо на вул. 

Промисловій.                                                                                                                                 

15.06.2020р. підписано контракт №49844/2 з 

ПП «ВІР-Західбуд» на загальну вартість 

3,456,920.40 євро .                                                                                                                                                                                                                                                       

10.08.2021- завершення робіт. 

13.09.2021- підписано Акт передачі-прийому 

робіт.Депо введено в експлуатацію.

Фактична сума контракту: 2 754 379,12 євро.

Економія коштів– 702 541,28 євро.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Оновлення 

рухомого складу 

та покращення 

інфраструктури 

міського 

громадського 

транспорту

Реконструкція контактної 

мережі

2020-2022 Управління 

транспорту 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

- 1 78 928,76

30.12.2020 - підписано Контракт з Об'єднанням 

ТОВ «Вальво», ТОВ «Магістраль Інжиніринг», 

ТОВ «Еле-Комп», ТОВ «Електротехніка» на 

суму 2 922 757, 56 євро. Фактично виконано 87 

% робіт. Завершення робіт планується на 

кінець лютого 2022 року



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту 

мешканців

Капітальний ремонт доріг 

та тротуарів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-кошторисної 

документації, проведення 

експертизи ПКД, проведення 

процeдури закупівель, укладання 

угод з підрядними організаціями, 

проведення робіт, прийняття 

об'єктів в експлуатацію.

- 80 983,57

Проводились роботи з капітального ремонту 

доріг і тротуарів у всіх районах міста. Зокрема 

завершено капітальний ремонт за адресам: 

парні сторони на вул. Патона, вул. 

І.Виговського (від вул. Любінської до ТЦ 

"Південний "); вул. Городоцькій від вул. 

Ряшівської до церкви Воскресіння, вул. 

Яворницького вуд буд. № 11 до вул. 

Любінської; вул. Папоротній, вул. М. 

Грушевського від № 38 до вул. В. Івасюка у 

смт. Рудне, вул. Володимира Великого у с 

Рясне-Руське та на вул.Польовій у с.Рясне-

Руське, вул.Лисенка (від вул.М.Заньковецької 

до вул.Лісної) - оплачено частково, вул.Лісна, 

вул.Розкіш, вул.Запольської; вул.Навколишня 

(оплачено частково); вул.Залізнична від 

перехрестя з вул.М.Яхимовича до залізничної 

станції с.Підбірці; вул. Гагаріна, 

вул.Китайська,6 (перехідний обєкт); вул. 

Личаківська,122-126-128а, вул.Зелена, 284; 

вул.Надійна; вул.Демнянська, 16-18.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту 

мешканців

Капітальний ремонт 

прибудинкових територій

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-кошторисної 

документації, проведення 

експертизи ПКД, проведення 

процeдури закупівель, укладання 

угод з підрядними організаціями, 

проведення робіт, прийняття 

об'єктів в експлуатацію.

- 37 711,21

Проведено роботи з ремонту дворів, 

внутрішньо квартальних доріг, тротуарів та 

прибудинкових територій у всіх районах міста. 

Зокрема завершено капітальний ремонт за 

адресами: вул. Петлюри, 43;  вул. Патона, 34-

36; Каховській, 37а-39; вул. Любінській, 162-

164, Ряшівська, 27; вул. Кульпарківській, 160; 

вул. І.Виговського, 53. У сихівському районі 

міста за адресами: вул.Білоцерківська, 1а 

(перехідний на 2022 рік); вул.Г.Хоткевича, 66, 

вул.Дністерська, 11-13; вул.Скорини, 14. У 

франківському районі:  - капітальний ремонт 

дворів, внутрішньоквартальних доріг та 

тротуарів на вул.Володимира Великого, 34,49а; 

вул.Науковій, 12, 61; вул.Рубчака,12-

В.Великого,17; вул.Городоцькій, 203; 

вул.Коновальця, 99, вул. Соснова, 26. 

Заплановано виконати кап. Ремонт дворів на 

вул. Шевченка, 370-372, вул. Золота, 30, вул. 

Тичини, 15, пр. Чорновола, 43-45-47 - вул. 

Сорочинська, 2,4,6.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту 

мешканців

Капітальний ремонт 

ліфтів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-кошторисної 

документації, проведення 

експертизи ПКД, проведення 

процeдури закупівель, укладання 

угод з підрядними організаціями, 

проведення робіт, прийняття 

об'єктів в експлуатацію.

- 26 310,74

Виконуються роботи з ремонту ліфтів у  

житлових будинках у всіх районах міста. 

Зокрема завершено капітальний ремонт у 

залізничному районі за адресами: вул. Сяйво, 

13 (1 та 2 під'їзди); вул. І.Виговського,1, 69, 

87(2 під'їзд). Виконано роботи у личаківському 

районі міста з модернізації та заміни ліфтів за 

адресами: вул. Глинянський Тракт, 161а (2п.); 

вул.Глинянський Тракт, 161а ((1п.) кошти 

оплачено частково); вул. Лисеницька, 6; вул. 

Пасічна, 81 (1п.); вул. Китайська, 6 (1п.); вул. 

Глинянський Тракт, 161б (1п.) - в роботі, 

перехідний обєкт . Виконано роботи 

капітального характеру по ремонту та заміні 

ліфтового обладнання за адресами: вул. 

Пасічна, 85 (2п.); вул. Шафарика, 2 (1,2,5,6 п.), 

10 (2п.), 14а (1п); вул. Дж. Вашингтона, 11 (5п.), 

21. У сихівському районі міста виконано роботи 

за адресами: вул. Хоткевича, 30а (2 п),34; 

Стрийська, 57 (4 п), 59 (1п); вул. Чукаріна, 6; 

просп. Червоної Калини, 41; вул. Кос-

Анатольського,18; вул. Морозна, 12(1 п).

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

комфортного 

побуту 

мешканців

Капітальний ремонт 

житлових будинків

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-кошторисної 

документації, проведення 

експертизи ПКД, проведення 

процeдури закупівель, укладання 

угод з підрядними організаціями, 

проведення робіт, прийняття 

об'єктів в експлуатацію.

- 11 789,39

Проведено роботи з ремонту житлових 

будинків у всіх районах міста. Зокрема 

завершено капітальний ремонт за адресамии: 

вул. М.Вовчка, 21; вул. Т.Шевченка, 53, 113; 

вул. Морозенка, 16; вул. Яворницького, 5(3-

4під.); вул. Городоцька, 301, 303; вул. 

Калнишевського, 12; вул .Бр.Міхновських,30; 

вул. Бортнянського, 48; вул. Кузневича, 12; вул. 

Хотинська, 3; вул. І. Виговського, 1, 

вул.Пісковій, 26; ремонт покрівель: 

вул.А.Чехова,20; вул.Личаківська,10; 

вул.Філатова,8,11, вул.Новий Світ,4; 

Антоновича,11; вул. Зерова,8; вул. Київська,16; 

вул. Симоненка,7; вул. Наукова,104; вул. 

Володимира Великого,37 (4 під.); вул. 

Бандери,53; вул. Чупринки,102; вул. 

Лазаренка,5 (1 під.); вул. Хорватська, 16а; вул. 

Гайдамацька, 14; вул. Заводська, 34; вул. 

Остряниці, 16; вул. Варшавська, 64.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

схоронності 

житлового 

фонду, 

підвищення 

ефективності та 

надійності його 

функціонування

Забезпечення підтримки 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків, об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків, що списані з 

балансу львівських 

комунальних 

підприємств, у 

проведенні невідкладного 

ремонту, капітального 

ремонту, реконструкції, 

ремонтно-реставраційних 

робіт спільного майна у 

багатоквартирних 

будинках

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-кошторисної 

документації. Проведення 

процедури закупівель через систему 

Прозорро. Укладання угод з  

виконавцями. Виконання робіт. 

290 23 317,97

Виконання робіт з капітального ремонту 

інженерних мереж, ремонту покрівель у 56 

житлових будинках, здійснення модернізації та 

заміни ліфтів у 10 будинках ОСББ, проведення 

реставраційних робіт на вул. Личаківська,5 та 

вул. Н.Левицького,15, влаштування 

комерційного обліку електроенергії на вул. Кн. 

Ольги,5б, вул. Стрийська,78в, вул. Братіва 

Климових,22, вул. Татжицька,17.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Забезпечення 

протипожежного 

захисту у 

житлових 

будинках 

підвищеної 

поверховості

Встановлення 

протипожежних систем 

автоматики і 

димовидалення та інших 

заходів  щодо 

забезпечення пожежної 

безпеки житлових 

будинків підвищеної 

поверховості шляхом 

проведення ремонтних 

робіт

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури
 -  -  -

Виконання робіт із встановлення стстем 

протипожежної автоматики та димовидалення 

у будинках підвищеної поверховості не 

здійснювалося оскільки термін дії Програми 

ремонту протипожежних систем автоматики і 

димовидалення житлових будинків підвищеної 

поверховості комунальної власності м. Львова 

та ОСББ на період 2012-2020 роки завершився 

у 2020 році.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Ремонт житлових 

будинків, 

визнаних 

аварійними

Проведення заходів з 

виведення житлових 

будинків з аварійного 

стану шляхом 

проведення 

протиаварійних робіт, 

задля безпечного та 

комфортного 

проживання.

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Проведення робіт з підсилення 

фундаментів, заміна інжинерних 

мереж, ремонт фасаду.

2 1 044,9

Виведення із аварійного стану житлового 

будинку на вул. Фурманська,8

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація, 

реконструкція, ремонт і 

утеплення стін, покрівель, 

дахового перекриття, 

підвальних приміщень, 

встановлення та заміна 

вікон, вхідних дверей з 

метою  зменшення 

споживання теплової 

енергії та підвищення 

комфорту перебування у 

будинках

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

ОСББ та ЖБК укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 30% тіла 

кредиту, але не більше 1 млн. грн.

70 15 068,6

70 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 111 833,16 

тис.грн. Відшкодовано визначену програмою 

частину "теплого" кредиту на суму 15 068,58 

тис.грн.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Реконструкція, ремонт і 

модернізація всіх 

інженерних мереж і 

обладнання у будинку 

для забезпечення 

безперебійної та 

енергоефективної роботи 

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

ОСББ та ЖБК укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 30% тіла 

кредиту, але не більше 1 млн. грн.

30 10 591,5

30 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 88 688,54 

тис.грн. Відшкодовано визначену програмою 

частину "теплого" кредиту на суму 10 591,46 

тис.грн.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Встановлення приладів 

автоматичного 

регулювання подачі 

теплоносія

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

ОСББ та ЖБК укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 30% тіла 

кредиту, але не більше 1 млн. грн.

23 5 805,7

23 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 45 470,21 

тис.грн. Відшкодовано визначену програмою 

частину "теплого" кредиту на на суму 5 805,65 

тис.грн.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація систем 

освітлення під’їздів з 

метою забезпечення 

належного рівня 

освітленості та 

зменшення споживання 

електроенергії

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

ОСББ та ЖБК укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 30% тіла 

кредиту, але не більше 1 млн. грн.

12 1 233,7

12 ОСББ та ЖБК виконано робіт на 4 112,37 

тис.грн. Відшкодовано визначену програмою 

частину "теплого" кредиту на суму 1 233,71 

тис.грн.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація систем 

вентиляції

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

ОСББ та ЖБК укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 30% тіла 

кредиту, але не більше 1 млн. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили заявки від 

ОСББ та ЖБК на реалізацію даного пункту.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Стимулювання 

встановлення 

обладнання з 

використання 

альтернативних джерел 

енергії 

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

ОСББ та ЖБК укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 30% тіла 

кредиту, але не більше 1 млн. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили заявки від 

ОСББ та ЖБК на реалізацію даного пункту.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Теплий дім"

Модернізація, 

капітальний ремонт та 

заміна ліфтів для 

забезпечення їх 

безпечного  використання 

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Розроблення проектно-кошторисної 

документації. Проведення 

процедури закупівель через систему 

Прозорро. Укладання угод з  

виконавцями. Виконання робіт. 1 35,1

1 ОСББ виконано робіт на 117,14 тис.грн. 

Відшкодовано визначену програмою частину 

"теплого" кредиту на суму 35,14 тис.грн.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Заміна радіаторів 

опалення та 

встановлення регуляторів 

температури повітря, що 

дозволить підвищити 

надійність системи 

опалення та забезпечить 

індивідуальне 

регулювання споживання 

теплової енергії

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Фізичні особи укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 15% тіла 

кредиту, але не більше 50 тис. грн.
2 9,3

2 фізичні особи виконали роботи на 68,90 

тис.грн. Відшкодовано визначену програмою 

частину "теплого" кредиту на суму 9,26 тис.грн.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення 

рекуператорів у системах 

вентиляції, які дозволять 

зменшити споживання 

теплової енергії та 

забезпечити належний 

повітрообмін

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Фізичні особи укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 15% тіла 

кредиту, але не більше 50 тис. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили заявки від 

мешканців на реалізацію даного пункту

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення вузлів 

обліку води (гарячої, 

холодної) для контролю 

за її споживанням 

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Фізичні особи укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 15% тіла 

кредиту, але не більше 50 тис. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили заявки від 

мешканців на реалізацію даного пункту.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення 

багатозонних 

(багатотарифних) 

приладів обліку 

електричної енергії для 

зниження фінансових 

витрат на споживання 

електроенергії

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Фізичні особи укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 15% тіла 

кредиту, але не більше 50 тис. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили заявки від 

мешканців на реалізацію даного пункту.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Проведення теплоізоляції 

(термомодернізація) 

зовнішніх стін, підвальних 

приміщень, горищ, 

покрівель та 

фундаментів, заміна вікон 

та балконних дверей на 

енергоефективні з 

енергозберігаючим склом 

з метою зменшення 

споживання теплової 

енергії та підвищення 

комфорту перебування

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Фізичні особи укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 15% тіла 

кредиту, але не більше 50 тис. грн.

45 269,40

45 фізичних осіб виконали роботи на 1 796,00 

тис.грн. Відшкодовано визначену програмою 

частину "теплого" кредиту на суму 269,4 

тис.грн.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Реалізація 

програми 

"Енергоефективн

а оселя"

Встановлення тепло-

насосної, сонячної 

системи опалення та/або 

гарячого водопостачання 

для зменшення 

споживання природного 

газу 

2020-2022 Управління 

житлового 

господарства 

департаменту 

житлового 

господарства та 

інфраструктури

Фізичні особи укладають кредитні 

договори з банками, виконуються 

роботи, банки надають реєстри на 

відшкодування частини кредиту, 

ДЖГІ відшкодовує до 15% тіла 

кредиту, але не більше 50 тис. грн.

- -

До банківських установ, які залучені до 

виконання програми не надходили заявки від 

мешканців на реалізацію даного пункту.

ІНФРАСТРУКТУРА 

МІСТА 

(ТРАНСПОРТ, 

ДОРОГИ, 

ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕ

ННЯ)

Щоденний збір 

даних 

енергоспоживанн

я всіх 

енергоресурсів 

будівлями 

бюджетних 

установ м. 

Львова

Оновлення програмного 

забезпечення для 

щоденного збору даних 

енергоспоживання

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку - 507 будівель 50,0

Проводиться регулярний щоденний збір даних 

споживання будівлями бюджетних установ всіх 

енергоресурсів.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Відновлення 

Пелчинського 

ставу на вул. Д. 

Вітовського

Відновлення 

Пелчинського ставу на 

вул. Д. Вітовського

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

Етапи організації  реалізації 

Пелчинського ставу, напрацьовано 

робочою групою, утвореною 

розпорядженням міського голови
- -

Оскільки під час затвердження бюджету 

розвитку на 2021 рік Львівською міською радою 

пропозиції управління архітектури та 

урбаністики в частині фінансування видатків, 

необхідних для відновлення Пелчинського 

ставу, враховані не були, відповідні 

передпроектні і проектні роботи у 2021 році не 

виконувались.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Організація інформаційно-

просвітницької та 

виховної роботи, 

спрямованої на 

формування гуманного 

ставлення населення 

міста до  диких і 

екзотичних тварин і 

птахів та збереження 

біотичного різноманіття 

аборигенної фауни

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Щорічні заходи у 2021 році, 

передбачено "Облаштування та 

ознакування зон, дружніх до 

біорізноманіття у парках Львова 

(виокремлення)"

- -

Реалізація відбувається згідно з Ухвалою ЛМР 

№ 1094 "Про затвердження річного плану 

пріоритетного фінансування природоохоронних 

заходів з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Львівської міської 

територіальної громади у 2021 році". Тендер не 

було оголошено.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Створення умов для 

роботи муніципального й 

приватних притулків для 

постраждалих диких й 

екзотичних тварин

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Проведення розрахунку для потреб 

фінансування (закупівля кормів, 

ветеринарна допомога) притулку 

тварин розміщеного в РЛП "Знесіння", 

встановлення видового та кількісного 

складу тварин 

РЛП "Знесіння" 49,0

Реалізація відбувається згідно з Ухвалою ЛМР 

№ 1094 "Про затвердження річного плану 

пріоритетного фінансування природоохоронних 

заходів з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Львівської міської 

територіальної громади у 2021 році". 

Відповідальні у 2021 РЛП знесіння



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Здійснення 

профілактичних заходів 

для запобігання 

захворюваності 

мешканців внаслідок 

контактів з дикими чи 

екзотичними тваринами 

та птахами

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Проведення лавріцидної обробки 

відкритих водойм в парках м. Львова, 

проведення профілактичної боротьби з 

паразитами та шкідниками (кліщами) у 

два етапи (весна, осінь) в парках м. 

Львова

ДУ Львівський 

обласний 

лабораторний 

центр МОЗ, 

Обласне 

комунальне 

підприємство 

ЛОР 

"Профілактичн

а дезінфекція"

-

Проведено лаврицидну обробку відкритих 

водойм в парках м. Львова, проведено 

профілактичну боротьбу з паразитами та 

шкідниками (кліщами) в парках м. Львова на 

площі.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення зон 

захисту 

біорізноманіття у 

парках та 

забезпечення 

надання 

кваліфікованої 

ветеринарної 

допомоги 

постраждалим 

диким й 

екзотичним 

тваринам

Вакцинація диких тварин 

від сказу

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

- - -

У 2021 році заходи не виконувались,  

відповідно до інформації 

держпродспоживслужби в межах міста 

неможливо виконати такі заходи

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Створення системи 

моніторингу якості 

повітря в місті

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

На виконання розпорядження від 

03.12.2019 № 633 забезпечуються 

виконання заходів з моніторингу 

якості повітря. ЛКП "Зелене місто" 

оголошено процедуру закупівлі 

придбання та встановлення 

обладнання стаціонарного поста 

автоматизованої системи 

моніторингу атмосферного повітря

- 1 514,1

Затверджено комплекс першочергових заходів 

щодо покращення якості повітря у м. Львові  в 

т. ч. налагодження системи моніторингу якості 

повітря; рішення виконавчого комітету ЛМР від 

01.10.2021 року № 860 ''Про визначення органу 

управління якістю атмосферного повітря'' 

органом управління якістю атмосферного 

повітря на території Львівської МТГ визначено 

УЕ та ПР департаменту містобудування ЛМР; 

видано розпорядження міського голови ''Про 

утворення комісії з питань здійснення 

державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря та якістю атмосферного 

повітря на території Львівської агломерації'' від 

28.12.2021 № 679; спільно з КУ ''Інститут міста'' 

напрацьовано технічне завдання на розробку 

програми моніторингу якості повітря Львівської 

агломерації.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Очищення витоків річок 

та належне утримання 

водойм на території міста

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

- - 600,0

Виконано заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного та 

санітарного стану річки Зубра (обстеження 

дощової каналізаційної мережі). Відповідальна 

СРА

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Вдосконалення обліку, 

догляду, заміни вуличних 

дерев, збереження та 

належне утримання 

вікових та особливо 

цінних дерев

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

1. Лікування особливо цінних 

вікових дерев.         2. Розробка 

дизайну табличок для ознакування 

особливо цінних дерев, ботанічних 

пам’яток природи.                             

3. Виготовлення стендів для 

особливо цінних дерев, ботанічних 

пам’яток природи та водойм (у тому 

числі “Ландшафтний заказник 

Торфовище Білогорща“ та “Парк- 

пам’ятка садово-паркового 

мистецтва місцевого значення 

“Кульпарків“) 

- 264,43

1. Проведено лікування особливо цінних дерев 

165 816,00 грн.               2. Розроблено дизайн 

табличок для ознакування особливо цінних 

дерев, ботанічних пам’яток природи 49 000,00 

грн.                                           3. Виготовлено 

стенди для особливо цінних дерев, ботанічних 

пам’яток природи та водойм (у тому числі 

“Ландшафтний заказник Торфовище 

Білогорща“ та “Парк- пам’ятка садово-

паркового мистецтва місцевого значення 

“Кульпарків“) 49 611,45 грн.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Розробка Плану адаптації 

Львова до зміни клімату

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Дослідження вразливості до зміни 

клімату Львівської міської 

територіальної громади
- -

Готується технічне завдання для оголошення 

тендеру

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Вдосконалення системи 

управління парками

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

1. Розробка стратегії розвитку 

парків.             2. Розробка проєктів 

озеленення парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва місцевого 

значення ім. Івана Франка та 

“Високий Замок.           3. 

Ознакування екологічно оздоровчих 

стежок (теренкур) території паркі м. 

Львова

1 307,3

1. Проводилося навчання з розробки стратегії 

парків Львова.Розроблено стратегію розвитку 

парків.- 49 000грн. 2. Розроблено проєкти 

озеленення парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва місцевого значення ім. Івана Франка 

та “Високий Замок 158 760,00 грн. 3. 

Розроблено обгрунтування екологічних 

оздоровчих стежок, ознакування (в натурі) 

заплановано на перше півріччя 2022 р. 99 

500,00 грн.                                 

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Створення системи 

зелених коридорів між 

парками та зеленими 

зонами міста

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Ведеться співпраця з управлінням 

архітектури

- -

Ведеться співпраця з управлінням архітектури

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Покращення 

стану 

компонентів 

екосистеми міста

Забезпечення боротьби з 

шкідниками та 

інвазивними видами 

рослин

2020-2022 Управління 

екології та 

природних 

ресурсів 

департаменту 

містобудування

Заходи забезпечуються 

балансоутримувачами територій 

постійно в межах бюджетних 

призначень - -

Заходи забезпечуються балансоутримувачами 

територій постійно в межах бюджетних 

призначень



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

належних умов 

для 

короткочасного 

відпочинку 

населення

Капітальний ремонт 

дитячих майданчиків

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-кошторисної 

документації, проведення 

експертизи ПКД, проведення 

процeдури закупівель, укладання 

угод з підрядними організаціями, 

проведення робіт, прийняття 

об'єктів в експлуатацію.

- 4 633,2

Проведено роботи з капітального ремонту 

дитячих майданчиків у всіх районах міста. 

Зокрема за адресами: вул. Широка, 100; вул. І. 

Виговського, 83-89; вул. Патона, 4/2, вул. 

П.Козланюка,1-3 (ІІ черга) (кошти оплачено 

частково); встановлення додаткових ігрових 

елементів за адресою вул.Студентська,6, 

вул.Родини Крушельницьких,5; вул. 

Віденська,8; вул. Карманського,6а; вул. 

Коломийська,4; вул. Драгана,30; вул. 

Хуторівка,32; вул. Чукаріна,28; вул. 

Скрипника,2; вул. Зубрівська,25; вул. 

Литвиненка,10-12; вул. Трильовського,1; вул. 

Скрипника,8; вул. Липва Алея,5б; просп. 

Червоної Калини,135; вул. Мишуги, 3; вул. 

Чукаріна,2 (громадський бюджет); просп. 

Червоної Калини,58,67, вул.Володимира 

Великого,16; вул. Рубчака,12-14.17а; вул. 

Балтійська,21; вул. Квітнева,5-Чупринки,84; 

вул. Героїв УПА,80, вул. Т. Шевченка, 376, 398, 

344а; вул. Б. Грінченка, 1-5, 2а; вул. М. 

Хвильового, 31; вул. Ак. Кучера, 10-12.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

належних умов 

для 

короткочасного 

відпочинку 

населення

Облаштування 

громадських просторів

2020-2022 Районні 

адміністрації

Розроблення проектно-кошторисної 

документації, проведення 

експертизи ПКД, проведення 

процeдури закупівель, укладання 

угод з підрядними організаціями, 

проведення робіт, прийняття 

об'єктів в експлуатацію.

- 20 081,05

Виконуються роботи з облаштування 

громадських просторів у всіх районах міста. 

Зокрема дитячий майданчик на вул. Вигоди,60-

62; безпечний майданчик на вул. Любінська, 

164; майданчик "Країна мрій" на вул. 

Любінська,98; мережа спортивного і дитячого 

дозвілля на вул. Сяйво, Широка/Планерна, 

Вигоди; на вул. Кульчицької, 18; літній театр і 

кінопростір на Білогорщі; гром. простір 

вул.Личаківська,175 "Покровська площа"; 

капітальний ремонт парку «Підгори» (на розі 

вул.Личаківська – вул.О.Бахматюка) І черга;  

капітальний ремонт дитячо-спортивного 

майданчику на вул. Богданівській; на вул. Тракт 

Глинянський, 161-Г ; капітальний ремонт 

дитячого майданчика з встановленням ігрового 

комплексу в с. Лисиничі; облаштування 

території між будинками "1 та №2  на вул. 

Кільцевій у м. Винниках; вул. Хуторівка, 24-28; 

вул. Коломийська, 19 - вул. Кавалерідзе, 16; 

вул. Панча, 8-10 .



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Рекультивація 

Грибовицького 

сміттєзвалища

Проведення технічної 

рекультивації виконання 

робіт з будівництва 

дегазації та 

встановлення нового 

обладнання з очистки 

фільтратів, а також 

накриття тіла полігону 

багатошаровим 

технологічним захисним 

екраном

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

Процес рекультивації 

Грибовицького сміттєзвалища 

складається із таких процесів: 

підготовчі роботи, очистка 

зворотного осмосу, тобто очистка 

озер з інфільтратами, дегазація тіла 

полігону і сама рекультивація. - -

Технічна рекультивація Грибовицького 

сміттєзвалища триває. Змонтовано та працює 

обладання з очиски фільтратів за технологією 

зворотнього осмосу. Виконано 70% робіт 

технічної фази рекультивації сміттєзвалища

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення 

нового полігону 

захоронення 

побутових 

відходів

Визначення відповідної 

ділянки для створення 

нового полігону

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Відповідно до рішення виконавчого комітету 

Львівської міської ради від 09.04.2021 року 

№255, ЛКП «Зелене місто» здійснює пошук 

земельної ділянки для будівництва нового 

полігону ТПВ

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Будівництво 

сміттєпереробног

о комплексу

Визначення підрядної 

організації що 

здійснюватиме 

будівництво 

сміттєпереробного 

комплексу

2020 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Для будівельних робіт, які входять до першої 

черги обрано підрядника за підсумками 

двохстадійного відкритого конкурсу за умовами 

ЄБРР - компанія Control Process S.A. Контракт 

укладений 18 травня 2021 року.

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Будівництво 

сміттєпереробног

о комплексу

Виготовлення, 

погодження та 

затвердження проекту 

сміттєпереробного 

комплексу 

2020 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Виготовлено проект (стадії П) з отриманням 

позитивного експертного висновку від 

04.04.2020 року. Отримано дозвіл на ведення 

будівельних робіт від 22.09.2021 від Державної 

інспекції архітектури та містобудування України 

(ДІАМ)

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Будівництво 

сміттєпереробног

о комплексу

Виконання робіт згідно з 

проектом будівництва 

сміттєпереробного 

комплексу

2020-2022 Департамент 

поводження з 

відходами, ЛКП 

"Зелене місто" 

департаменту 

економічного 

розвитку
- - -

Згідно із процедурою та повідомленням FIDIC-

інженера з компанії Hidroterra (Литва), датою 

початку робіт по проекту є 10 серпня 2021 року.

Основними термінами  згідно Контракту є:

- Підготовка та узгодження всієї необхідної 

проектної та інженерної документації, 

проходження експертизи проектної 

документації – 7 місяців

- Будівельні роботи, в тому числі 

експлуатаційні випробування – 17 місяців



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників
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забезпечення, 
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Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Проведення за участі 

представників міської 

ради, бізнесу, 

громадських організацій, 

екологів, експертів та 

громади міста 

дискусійних зустрічей з 

онлайн-трансляціями, що 

стосуються управління 

відходами у місті

2020 ЛКП “Зелене 

місто“ 

- 50 -

Проведення прес-виїздів на обєкти ЛКП 

"Зелене місто" - компостувальну станцію та 

Грибовицького полігону ТПВ-

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Публічні заходи 

щодо мінімізації 

та раціонального 

поводження з 

відходами

Проведення форуму 

“Чисте місто форум“, який 

є  платформою для 

зустрічі різних середовищ 

задля обговорення 

важливих екологічних 

викликів

2020 ЛКП “Зелене 

місто“

- - -

Організовано і проеведено панелі екологічної 

тематики в рамках Lviv Eco Forum 21, 24 

вересня 2021. Участь в заході взяли близько 

100 учасників та доповідачів з міст України, а 

також з Туреччини, Польщі та Литви

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

поширення 

методичних, 

інформаційних 

матеріалів щодо 

поводження з 

відходами та 

висвітлення їх 

через медіа

Створення 

просвітницького контенту 

стосовно раціонального 

поводження з відходами

2020 ЛКП “Зелене 

місто“

- - 49,0

Розроблено інформаційні буклети, флаєри, 

наклейки для поширення серед мешканців 

міста, розроблення інфографіки, створення 

відео та анімацій

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

поширення 

методичних, 

інформаційних 

матеріалів щодо 

поводження з 

відходами та 

висвітлення їх 

через медіа

Розробка і підбір 

методичних матеріалів 

стосовно організації та 

проведення еко-уроків з 

попередження утворення, 

мінімізації та 

раціонального 

поводження з відходами 

для різних цільових 

аудиторій.

2020 ЛКП “Зелене 

місто“

- - 49,0

Розроблено інформаційні буклети, флаєри, 

наклейки для поширення серед мешканців 

міста

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

поширення 

методичних, 

інформаційних 

матеріалів щодо 

поводження з 

відходами та 

висвітлення їх 

через медіа

Поширення роздаткових 

матеріалів серед 

громади, студентів, учнів і 

інших цільових груп під 

час акцій, форумів, 

тренінгів, конкурсів, 

лекцій, уроків тощо, які 

будуть проводитися як 

представниками міської 

ради, так і 

представниками 

активного середовища 

міста

2020 ЛКП “Зелене 

місто“

- - -

Поширення матеріалів відбувалося серед 

мешканців міста
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виконання
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ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

поширення 

методичних, 

інформаційних 

матеріалів щодо 

поводження з 

відходами та 

висвітлення їх 

через медіа

Виготовлення креативної 

продукції для 

привернення уваги 

громади міста до 

проблем поводження  з 

відходами

2020 ЛКП “Зелене 

місто“

- - -

Розроблено інформаційні буклети, флаєри, 

наклейки для поширення серед мешканців 

міста

ГРОМАДСЬКИЙ 

ПРОСТІР ТА 

ЕКОСИСТЕМА 

МІСТА

Створення та 

забезпечення 

діяльності 

пересувного 

мобільного візит-

центру з 

візуалізацією 

сміттєпереробног

о комплексу

Створення та 

забезпечення діяльності 

пересувного мобільного 

візит-центру з 

візуалізацією 

сміттєпереробного 

комплексу

2020-2022 ЛКП “Зелене 

місто“

- - -

Функції замовника такого об'єкта делеговано 

ЛМКП "Львівводоканал" рішенням виконавчого 

комітету міської ради.

АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

Організація 

підготовки 

містобудівної 

документації м. 

Львова та 

проектів 

розвитку міста

Організація розробки 

проектної документації і 

внесення змін до 

генерального плану м. 

Львова та затвердженої 

містобудівної 

документації “План 

зонування території м. 

Львова (зонінг)“

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

- - -

Управлінням у другому півріччі 2021 року: 

Повторно оголошено та визначено переможців 

архітектурного конкурсу на кращу проєктну 

пропозицію легкоатлетичного комплексу зі 

спортивним центром на вул. Золотій;

Обрано переможців Всеукраїнського відкритого 

архітектурного конкурсу на кращу проєктну 

пропозицію будівлі крематорію на території 

Голосківського цвинтаря;

Оголошено Всеукраїнський відкритий 

архітектурний бліц-конкурс на кращу проектну 

пропозицію центру соціальних інновацій на 

вул. Івана Франка, 58;

Оголошено Всеукраїнський відкритий 

архітектурний конкурс на кращу проектну 

пропозицію реконструкції вул. І. Миколайчука.

АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

Організація 

підготовки 

містобудівної 

документації м. 

Львова та 

проектів 

розвитку міста

Визначення 

функціонального 

призначення і 

будівельного зонування 

територій в межах міста

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування
- - -

На замовлення управління архітектури та 

урбаністики у ІІ півріччі 2021 року виконувались 

проектні роботи з визначення функціонального 

зонування територій в межах міста під час 

розроблення детальних планів територій.
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АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

Організація 

підготовки 

містобудівної 

документації м. 

Львова та 

проектів 

розвитку міста

Організація та 

проведення архітектурних 

конкурсів для пошуку 

найкращих проектних 

пропозицій створення 

об’єктів

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

- - -

Повторно оголошено та визначено переможців 

архітектурного конкурсу на кращу проєктну 

пропозицію легкоатлетичного комплексу зі 

спортивним центром на вул. Золотій;

Обрано переможців Всеукраїнського відкритого 

архітектурного конкурсу на кращу проєктну 

пропозицію будівлі крематорію на території 

Голосківського цвинтаря;

Оголошено Всеукраїнський відкритий 

архітектурний бліц-конкурс на кращу проектну 

пропозицію центру соціальних інновацій на 

вул. Івана Франка, 58;

Оголошено Всеукраїнський відкритий 

архітектурний конкурс на кращу проектну 

пропозицію реконструкції вулиці І. 

Миколайчука.

АРХІТЕКТУРА ТА 

УРБАНІСТИКА 

МІСТА

Реалізація 

політики міської 

ради  у сфері 

розвитку 

території міської 

агломерації та 

співпраця м. 

Львова з 

територіальними 

громадами сіл, 

селищ, міст

Визначення умов і 

принципів комплексного 

містобудівного освоєння 

прилеглих до міста 

земель у межах 

приміських 

територіальних громад

2020-2022 Управління 

архітектури та 

урбаністики 

департаменту 

містобудування

- - -

У другому півріччі 2021 року здійснювалось 

опрацювання, оцифровування та адаптація з 

переведенням в уніфікований формат 

містобудівної документації ліквідованих 

місцевих рад.

А також, розпочаті роботи з розроблення 

містобудівної документації - комплексного 

плану просторового розвитку території 

Львівської міської територіальної громади.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення капітального 

ремонту територій між 

вул. В. Винниченка і 

оборонним муром 

ансамблю Бернардинів, 

та між вул. Сербською,                       

вул. Валовою та пл. 

Соборною

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - 4 319,70 

Тривають роботи, виконано: демонтажні, 

земляні роботи, влаштовано підоснову пандуса 

та фонтану, влаштовано чашу фонтану, сходи 

в підземний перехід.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

костелу Домініканців з 

келіями  на пл. Музейній, 

3

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища
- - -

Завершено роботи з реставрації дахів і 

вітражів. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення - 

костелу св. Казимира на 

вул. М. Кривоноса, 1

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища - - -

Завершено реставрацію бічного, тильного та 

головного фасадів храму.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення 

на вул. М. Грушевського, 

2 - колишнього костелу 

св. Миколая

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища - - -

Завершено реставрацію головного фасаду, 

бічного фасаду, бічних фасадів від подвір'я, 

реставрацію декору та каменю.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення - 

костелу Єзуїтів на вул. 

Театральній, 11

2020-2021 Управління 

охорони 

історичного 

середовища - - 7 295,2

Тривають ремонтно-реставраційні роботи, 

виконано: розчистку та реставрацію поверхонь, 

реставрацію декору

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

пам'ятки архітектури 

національного значення - 

палацу на вул. М. 

Коперника, 15

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

- - 713,5

Тривають роботи, виконано: реставрацію 

вхідного вузла з портиком, ліпного декору, 

підсилення вхідної групи, демонтаж покриття 

та влаштування нової гідроізоляціїтераси. 

Отримано всі дозволи і погодження, виконання 

робіт заплановано на 2022 рік на проведення 

ремонтно-реставраційних робіт огорожі з 

брамою та офіцинами для сторожі палацу.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

будівель, фасадів, 

головних фасадів, 

еркерів та балконів 

будинків-пам'яток 

архітектури 

національного та 

місцевого значення 

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища

22 950,8

Завершено ремонтно-реставраційні роботи 

каплиці Трьох Святителів на вул. Руській, 7. 

Також завершені ремонтно-реставраційні 

роботи головного фасаду будинків-пам'ятки 

архітектури місцевого значення на вул. І. 

Франка, 43, вул. П. Дороренка, 19. Тривають 

ремонтно-реставраційні роботи покрівель на 

вул. Снопківській, 47 (замінено частину 

покрівлі) та на вул. Б. Хмельницького, 11. 

Тривають реставраційно-ремонтні роботи 

фасадів пам’ятки архітектури місцевого 

значення на вул. Руській, 20 (виконано: 

розчистку та реставрацію поверхонь, декору, 

кераміки, накриття звисів цинком, роботи на 

завершальному етапі), а також головного 

фасаду будинку-пам'ятки архітектури 

національного значення на пл. Ринок, 7 

(роботи на завершальному етапі - частина 

фасаду (відкоси), цоколь). Ремонтно-

реставраційні роботи будинку-пам'ятки 

архітектури на просп. Т. Шевченка, 23 виконано 

на 90%.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

фасадів будинків-

пам'яток архітектури 

національного значення 

на вул. Вірменській, 21 та 

вул. Друкарській, 6

2020-2021 Управління 

охорони 

історичного 

середовища - - 593,3

Тривають роботи,виконано:частково розчистку 

цоколю, реставрацію декору, скориговано 

проектну докуметацію, на етапі дозволів в 

частині коригування



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт 

даху пам'ятки архітектури 

місцевого значення - 

колишніх келій костелу 

Францисканок на вул. М. 

Лисенка, 45

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища
- - 3 854,8

Проведено коригування проекту та виконані 

додаткові ремонтно-реставраційні роботи - 

роботи завершено.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення реставрації 

та консервації руїн 

Високого Замку

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища
- - 2 351,4

Тривають роботи. Виконано: влаштування 

підпірної стінки, укріплення підоснови, 

дренажу, віднолено частину мурування.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Реставрація 

пам’яток 

архітектури м. 

Львова

Проведення ремонтно-

реставраційних робіт  

приміщень пам'ятки 

архітектури місцевого 

значення - колишніх келій 

костелу Казимира на вул. 

М. Кривоноса, 1

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища - - -

Завершено ремонтно-реставраційні роботи 

приміщень. Проведено реставрацію стін, 

склепінь, каменю, віконних кам'яних 

обрамувань, пофарбування, влаштування 

підлог, встановлення вікон, дверей в майбутніх 

приміщеннях Музею.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Проведення 

просвітницьких 

заходів у сфері 

культурної 

спадщини

Проведення ряду 

просвітницьких заходів, 

конференцій, семінарів 

щодо підвищення 

кваліфікації майстрів-

реставраторів, семінарів 

по обміну досвідом

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

Підготовка заходу "Дні реставрації у 

Львові" (03.08.2021-13.08 2021). 

Заплановано проведення ряду 

заходів у 2022 році: проведення 

премії “Ключі до міста” (відзначення 

знакових осіб, котрі зробили 

вагомий внесок у збереження 

культурної спадщини); проведення 

Всеукраїнської конференції з питань 

культурної спадщини.

150 учасників 79,1

Проведення заходів "Дні реставрації у Львові", 

"Дні єврейської культури і спадщини". 

Проведено вуличні просвітні виставки на теми: 

архітектури, історії, екскурсії для мешканців 

районів у рамках проекту "ДЕ межа", відео про 

реставровані обєкти. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Відновлення 

історичних брам 

та вікон на 

території 

історичного 

ареалу м. Львова

Відновлення історичних 

брам та вікон спільно 

Львівською міською 

радою та мешканцями 

(власниками) історичних 

будівель.

2020-2022 ЛКП “Бюро 

спадщини“

Відновлено 43 історичних брам, 26 

історичних вікон

69 об'єктів 1 920,5

Завершено відновлення 69 історичних об'єктів

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Організація 

діяльності "Бюро 

спадщини"

Забезпечення підтримки 

та організації у співпраці 

з мистецько -

архітектурним  

середовищем спільних 

тематичних заходів, 

зокрема презентацій, 

публічних лекцій, медіа-

проектів, семінарів, 

"круглих столів", виставок 

тощо.

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

1. Організація фотовиставки 

"Альфред Захарієвич. Майстер 

залізобетонної архітектури Львова 

початку ХХ ст. спільно з УКУ. 2. 

Реалізація проекту "100 років 

модернізму у Львові" спільно з 

УОІС, БС, ЛП. 3. Організація 

вуличної виставки та лекцій щодо 

археологічної спадщини на 

території львівської ОТГ спільно з 

відділом археології Академії наук 

України.

- -

Реалізовано проект "100 років модернізму", 

спільно з УОІС, БС, ЛП. Створено виставку про 

археологічні дослідження на території Львова, 

спільно з відділом археології НАН України. 

Підготовлено виставку: "А. Захарієвич: 

законодавець стилюв архітектурі Львова поч. 

ХХ ст.", спільно з УКУ.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Організація 

діяльності "Бюро 

спадщини"

Організація та 

проведення заходів, 

спрямованих на 

збереження та 

популяризацію спадщини 

Львова та Львівської 

області

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

1. Підготовка та публікація 

матеріалів з популяризації 

спадщини. 2. Проведення 

тематичних екскурсій. 3. Друк та 

розсилка буклетів та інформаційних 

листівок мешканцям в рамках 

проекту "Де межа". 4. Підготовка та 

публікація серії промо-роликів по 

збереженню історичної спадщини. 

5. Проведення екскурсій для 

мешканців в рамках проекту "Де 

межа". 6. Проведення фотовиставки 

в рамках проекту "Де межа". 7. 

Участь у "Форумі гідів" в панелі про 

збереження культурної спадщини.

- -

Розсилка буклетів та інформаційних листівок 

для мешканців в рамках проекту "Де межа". 

Проведено дві виставки присвячені А. 

Захарієвичу. Взято участь у "Форумі гідів" в 

панелі про збереження культурної спадщини.

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

МІСТА

Організація 

діяльності "Бюро 

спадщини"

Виготовлення і 

розповсюдження 

медійної та друкованої 

продукції, яка 

популяризує культурну і 

природну спадщину

2020-2022 Управління 

охорони 

історичного 

середовища, ЛКП 

“Бюро спадщини“

Виготовлення інформаційних 

довідників в рамках проекту "100 

років модернізму" та виготовлення 

фотоальбому в рамках "100 років 

модернізму"                                                                                           - 129,7

1. Виготовлено інформаційні довідники в 

рамках проекту "100 років модернізму". 2. 

Виготовлено фотоальбом "Львів: архітектура 

міжвоєнного модернізму". 3. Виготовлено та 

встановлено інформаційні таблиці на будівлях 

модернізму. 4. Публікація на каналах 

комунікації Бюро спадщини підбірки новин про 

спадщину.  

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Електронне 

урядування - 

переведення 

адміністративних 

послуг в онлайн-

формат

Впровадження системи 

обміну даними "Трембіта"

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг, 

управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

Мінцифри разом із проєктами 

міжнародної технічної  допомоги 

продовжує впровадження системи 

«Трембіта» до якої долучаються 

органи державної влади. Проект 

успішно реалізується. Додаткових 

коштіх та доопрацювань  не 

потребує.  

- -

Реалізовано: 1. Розгортання тестового 

середовища системи електронної взаємодії 

«Трембіта»

2. Розгортання промислового середовища 

системи електронної взаємодії «Трембіта»

3. Тестування системи електронної взаємодії 

«Трембіта»

4. Впровадження системи електронної 

взаємодії «Трембіта»

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Електронне 

урядування - 

переведення 

адміністративних 

послуг в онлайн-

формат

Реалізація пілотного 

проекту "Є-малятко" - 

спрощення 

адміністративних послуг, 

пов’язаних із 

народженням дитини

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг, 

управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

Проект успішно реалізується. 

Додаткових коштіх та доопрацювань  

не потребує. Опрацьовано 3500 

заяв з початку року.

- -

25 лютого 2021 в трьох пологових будинках 

міста: Міському комунальному клінічному 

пологовому будинку № 1, Львівському 

обласному клінічному перинатальному центрі, 

3-тій міській клінічній лікарні Львова, офіційно 

запрацював комплексний сервіс, який 

дозволяє за однією заявою у пологовому 

будинку отримати 8 послуг: державна 

реєстрація народженої дитини; визначення 

належності дитини до громадянства України; 

реєстрація в демографічному реєстрі; 

визначення походження дитини, батьки якої не 

перебувають у шлюбі між собою; реєстрація в 

державному реєстрі фізичних осіб-платників 

податків; призначення допомоги при 

народженні дитини; реєстрація місця 

проживання дитини; призначення допомоги 

багатодітним сім'ям.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Вдосконалення 

електронної системи 

опрацювання звернень

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Очікується оновлений ОКМ на новій 

платформі.

3 249,6

Реалізовано вдосконалення електронної 

системи опрацювання звернень  Visual Service 

в ТОВ "Техноінософт" для Гарячої лінії міста 

1580 та запроваджено модуль фіксацій даних 

щодо надання інформаційних послуг службою 

підтримки ЦНАП - статистика та типологія 

звернень.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Підвищення ефективності 

сервісу 1580 шляхом 

переадресації дзвінків на 

аутсорсинговий контакт-

центр

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг
- - 606,0

Налагоджено постійну співпрацю з 

аутсорсинговим контакт-центрам "Аделіна" для 

прийому дзвінків на 1580.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Впровадження 

інтерактивного 

голосового меню для 

гарячої лінії міста

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Заплановано розробку 

інтерактивного меню голосових 

відповідей
-  - 

В розробці: ТОВ "Техноінософт" розробляє 

систему збору статистичних даних для 

формування інтерактивного голосового меню

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток та 

промоція 

електронних 

інформаційних 

сервісів, гарячої 

лінії міста

Придбання обладнання 

та предметів 

довгострокового 

користування для 

забезпечення діяльності 

"Гаряча лінія міста"

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Заплановано закупівлю нового 

обладнання для цілодобового 

функціонування контакт-центру 1581 

- телефонних гарнітур та 

комп'ютерної техніки

-  - 

Закупівлю завершено. Оновлено телефонне 

обладнання для контакт-центру 1580.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Розробка чат-боту для 

комунікації з ЦНАП

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг - - -

Спільно з Управлінням ІТ розробляється 

інтерфейс для надання інформаційних послуг 

від ЦНАП м. Львова мешканцям в 

автоматичному форматі. Заплановано 

реалізацію чат-боту для ЦНАП .

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Модернізація технічного 

оснащення ЦНАП

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Планується придбання 

комп'ютерного обладнання у ЦНАП

- 627,38

Придбано планшет для сервісу "Експрес-

реєстрація"; моноблоки; БФП

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Підвищення рівня 

інклюзивності сайту 

ЦНАП

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Розроблено та надіслано технічне 

завдання на впровадження 

англомовної версії сторінки ЦНАП 

для іноземців. Планується розробка 

версії сторінки для людей з вадами 

зору

- -

Впроваджено сайт для іноземців. Оновлено 

модуль на сайті - онлайн перекладач жестової 

мови.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Впровадження проекту 

"Мобільний ЦНАП" - 

сервіс для мешканців, які 

не мають можливості 

здійснити візит до ЦНАП 

м. Львова. 

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг
- - -

Визначено постачальника мобільного 

обладнання для надання послуги "Мобільний 

ЦНАП", розробляється система та алгоритми 

надання послуги. Закуплено мобільний кейс 

щодо надання адміністративних послуг для 

реалізаїї проекту "Мобільний ЦНАП"



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Підвищення 

доступності 

інформації про 

адміністративні 

послуги

Залучення органів 

державної влади до 

роботи у системі 

електронного 

документообігу  для 

швидкої комунікації та 

обміну інформацією

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг, ЛКП 

"Міський центр 

інформаційних 

технологій"

Напрацювання  інструментів з ЛОДА 

системи електронної взаємодії 

виконавчої влади. 

- -

Проведено модернізацію платформи 

електронного документообігу яка дозволила 

реалізувати підключення львівської міської 

ради до системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Модернізація 

служби доставки 

документів та 

кореспонденції 

Львівської 

міської ради

Закупівля планшетів, 

комп'ютерної техніки та 

зчитувачів QR –кодів

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Спільно з МЦІТ розробляється 

система безконтактної фіксації 

зміни статусу документів в СЕД при 

логістиці. Планується закупівля 

планшетів та зчитувачів QR- та 

штрих-кодів.

- -

Розроблена схема логістики передачі  

документів.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Модернізація 

служби доставки 

документів та 

кореспонденції 

Львівської 

міської ради

Підвищення ефективності 

обробки поштової 

кореспонденції за 

допомогою нової 

маркувальної машини

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг

Досліджується ринок пропозицій 

маркувальних машин, планується 

закупівля нової маркувальної 

машини - -

Розроблена схема логістики доставки  

документів. Закуплено нову маркувальну 

машину.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток 

електронного 

"Особистого 

кабінету 

мешканця"

Реалізація проекту 

шляхом проведення 

тренінгів та інших заходів 

для  популяризації серед 

мешканців

2020-2022 Департамент 

розвитку, 

управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

- 34,9

Портал мешканця реалізований. Проводиться 

комунікаційна робота з мешканцями щодо 

використання сервісів порталу

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Форум 

електронного 

урядування 

"Форум 451Е"

Визначення тематики 

форуму, локації та дат, 

пошук спікерів серед 

експертів галузі, 

запрошення гостей та 

інші організаційні заходи

2020-2022 Департамент 

розвитку, 

управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

-

Загалом 

аудиторія 

Форуму 451Е у 

2021 році – 

понад 950+ 

осіб, також 

було залучено 

10 спікерів.

94

 Форум 451Е відбувався протягом 3 днів у 

форматі онлайн. В перший день заходу спільно 

з Дослідницькою агенцією Fama було 

представлено соціологічне дослідження щодо 

визначення рівня цифрової грамотності 

населення Львівської міської територіальної 

громади. Другого дня під час інформаційної 

сесії про відкриті дані обговорювались 

питання: які публічні дані генерують органи 

місцевого самоврядування; як створюються 

такі дані та де вони зберігаються; як їх 

використати, щоб вирішити проблеми в місті 

чи зробити владу більш прозорою для своїх 

виборців? В останній день форуму спільно з 

колегами з Міністерства цифрової 

трансформації, Львівської обласної державної 

адміністрації та Стрийської міської ради 

обговорювали питання взаємодії ОДА, РДА та 

громад по цифровізації. 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток 

напрямів 

діяльності та 

технічного 

забезпечення 

ЛКП "Міський 

центр 

інформаційних 

технологій"

Модернізація 

електронного 

документообігу та 

реалізація проектів на 

платформі                        

ІТ-Enterprise, 

впровадження систем 

резервного копіювання, 

резервного живлення, 

резервних каналів зв'язку, 

зеркалювання веб-

ресурсів, удосконалення 

систем захисту 

інформації

2020-2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

на 2022 рік заплановано 

автоматизацію та реалізацію 

електронного архіву, Інтеграція із 

єдиним порталом державних послуг 

«Дія», Оптимізація та модернізація 

роботи ЦНАП, Автоматизація уже 

реалізованих процесів, 

Застосування КЕП/ЕЦП усіма 

користувачами системи, 

Масштабування системи на 

структурні підрозділи міської ради, 

Розробка додаткових звітів та 

аналітик засобами системи

- -

У 2021 році реалізовано наступні проекти:

1. Ухвали - не запущено, очікуємо руху з боку 

Секретаріату.

2. Зміна алгоритмів API для відправки смс із 

СЕД.

3. Проекти рішень виконкому.

4. реєстри передачі документів ЦНАП

5. Розробка додаткових процесів для ЦНАП 

(ап, додаткові поля, додаткові процеси)

6. перевірка стану подачі документів через сайт 

(запуск найближчим часом)

7. На фінальній стадії тестування 

автоматизованого процесу постановки на 

квартирну чергу.

8. На фінальнії стадії тестування можливостей 

кадрового модуля, та запуск його в промислове 

використання

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток 

напрямів 

діяльності та 

технічного 

забезпечення 

ЛКП "Міський 

центр 

інформаційних 

технологій"

Підтримка та оновлення 

модернізованої 

платформи реєстру 

територіальної громади

2020-2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

1.Розширення бази даних Реєстру 

територіальної громади у зв'язку з 

долученням населених пунктів, що 

увійшли до складу Львівської міської  

2. Модернізація програмного 

забезпечення Реєстру 

територіальної громади та 

забезпечення інформаційної 

взаємодії з Єдиним державним 

демографічним реєстром 

(електронна реєстрація дітей до 14 

років, відображення актуального 

місця реєстрації в додатку "Дія", 

електронна реєстрація місця 

проживання дорослих)             

- 796,5

1. Реалізовано - додано понад 37 тисяч 

мешканців громади .    2. Реалізовано. 

Забезпечено можливість подачі електронних 

заяв на реєстрацію місця проживання дітей до 

14 років. На щоденній основі Відомча 

інформаційна система Державної міграційної 

службии отримує оновлення від Реєстру 

територіальної громади щодо зміни інформації 

про місце реєстрації мешканців громади. 

Додатково в програмною забезпеченні Реєстру 

територіальної громади забезпечено можлвість 

передачі електронних документів заявників з 

мобільного додатку "Дія" (шерінг документів)



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток 

напрямів 

діяльності та 

технічного 

забезпечення 

ЛКП "Міський 

центр 

інформаційних 

технологій"

Удосконалення Порталу 

відкритих даних Львова, а 

також сервісів, що 

працюють на основі 

відкритих даних та 

забезпечують 

максимально простий 

доступ до інформації про 

місто

2020-2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

Портал відкритих даних: 

Забезпечення оновлення наявних 

наборів даних та створення нових, 

пріоритет - обов'язкових до 

оприлюднення та високої суспільної 

цінності; Програмування вихідного 

коду для оновлення версії 

програмного забезпечення CKAN.

Геопортал м. Львова: Перехід на 

нову версію Геопорталу. Створення 

нових інформаційних шарів, 

оновлення існуючих.

Панель міста: Забезпечення 

оновлення наявних показників, 

розробка нових показників; 

Аналітичні публікаці;Чатбот City 

Helper;Забезпечення оновлення 

даних у всіх існуючих підкатегоріях. 

Нові функції та оновлення, 

принаймні одна нова підкатегорія.

- -

Портал відкритих даних: На порталі відкритих 

даних у 2021 вперше створено та опубліковано 

21 тематичний набір даних, з них 17 - 

обов'язкові до оприлюднення. Забезпечено 

оновлення наявних наборів даних. 

Програмування вихідного коду для оновлення 

версії програмного забезпечення CKAN - 

початок березня 2022.

Геопортал м. Львова: У 2021 здійснений 

перехід на нову версію Геопорталу.Створено 

16 інформаційних шарів, оновлено 21 

інформаційний шар.

Панель міста:В 2021 аналітична публікація – 

«Де у Львові легше дихається?» 

(https://dashboard.city-adm.lviv.ua/air-pollutant-

measurements-lviv) на основі даних мобільної 

хімічної лабораторії КП «Адміністративно-

технічне управління» департаменту 

містобудування Львівської міської ради. Чатбот 

City Helper. Нові функції та оновлення: 

Інтеграція з проектом ЛУН.Місто Air Львів - 

сервісом, що забезпечує перевірку рівня 

забруднення повітря у місті Львів в реальному 

часі. Доповнення контенту чатбота 

підкатегорією «Контейнери для сміття».

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Розвиток 

напрямів 

діяльності та 

технічного 

забезпечення 

ЛКП "Міський 

центр 

інформаційних 

технологій"

Модернізація активного 

мережевого та 

серверного обладнання в 

ЛМР та побудова 

автономної системи ІР-

адрес, розвиток 

оптоволоконних мереж та 

локальної мережі міської 

ради

2020-2022 Управління 

інформаційних 

технологій 

департаменту 

розвитку

-Налаштування та встановлення 

мережево обладнання до травня 

2022 року -Налаштування та 

встановлення ББЖ до червня 2022 

року Модернізація комутаційного 

ядра ЛМР до кінця 2022 року.
- -

1. Побудована автономна система ІР адрес на 

яку передевені сервіси ЛМР.  2. Закуплене 

вхідне мережеве обладнання для каналів 

звʼязку до районних адміністрацій. 3. Закуплені 

блоки безперебійного живлення для 

комутаційних шаф ЛМР та районних 

адміністрацій

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Залучення 

фахівців, 

експертів, 

експертних 

організацій до 

розгляду та 

участі у 

вирішенні 

питань, що 

належать до 

повноважень 

міської ради

Розробка за участю 

експертів довгострокових 

програм, інших 

нормативно-правових 

актів, що мають 

стратегічне значення чи 

можуть суттєво вплинути 

на розвиток 

територіальної громади

2020-2022 Департамент 

"Секретаріат 

ради"

- - 49,90

Станом на 01.01.2022р. в департамент 

"Секретаріат ради" не надходили відповідні 

звернення та не виникала необхідність 

залучення експертів на виконання даного 

Положення. 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Залучення 

фахівців, 

експертів, 

експертних 

організацій до 

розгляду та 

участі у 

вирішенні 

питань, що 

належать до 

повноважень 

міської ради

Приведення діючих 

документів ЛМР у 

відповідність до 

сучасного рівня наукових 

і технічних знань, вимог 

екологічної безпеки, 

економічної доцільності 

тощо 

2020-2022 Департамент 

"Секретаріат 

ради"

Напрацювання оновленого 

положення про консультації із 

громадськістю у м. Львові

- 49,9

Напрацьовано оновлене положення про 

консультації із громадськістю, винесено на 

розгляд депутатам Львівської міської ради. 

Депутати відповідний проект положення 

підтримали. 

Департамент 

міської 

агломерації

Відповідно до Положення про 

громадський бюджет м. Львова, 

затвердженого ухвалою № 632 від 

30.06.2016р.  проводяться етапи 

організації кампанії подання 

проєктів на Громадський бюджет 

Львова.

145 575 86,6

Протягом кампанії подачі проєктів 

громадського бюджету 2021/2022 мешканцями 

було подано 254 проєкти, з яких 230 проєктів 

отримали позитивні висновки на предмет 

реалізації від розпорядників коштів. Стали 

переможцями - 101 проєкт з яких : 8 великих 

проєктів та 93 малих. Участь в голосуванні 

взяли 145 575 осіб, які віддали 226 269 голосів. 

Департамент 

"Секретаріат 

ради"

Інформування мешканців про 

можливість участі у місцевому 

самоврядуванні - електронні петиції, 

громадські слухання, консультації з 

громадськістю, місцеві ініціативи, 

виступи на сесії ЛМР.
- 100,0

Відбувається регулярна інтернет-розсилка 

депутатам та містянам щодо можливостей 

участі у місцевому самоврядуванні. З огляду на 

пандемію, участь у консультаціях із 

громадськістю можна взяти на електронній 

платформі е-дем та за допомогою системи 

Zoom, чи переглянути трансляцію заходу на 

ютубі. Запроваджено також прямі трансляції 

громадських слухань.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Популяризація 

громадського 

бюджету м. 

Львова та інших 

механізмів участі 

мешканців у 

місцевому 

самоврядуванні

Збільшення кількості 

мешканців залучених до 

формування 

громадського бюджету та  

інших механізмів участі

2020-2022 Департамент 

міської 

агломерації

Реалізація здійснюється відповідно 

до Положення про громадський 

бюджет м. Львова, затвердженого 

ухвалою № 632 від 30.06.2016р.

Громадські 

організації 

міста Львова 

та мешканці 

міста Львова, 

які 

відповідають 

критеріям 

учасника/автор

а/заявника

28,63

Під час проведення інформаційної кампанії ГБ 

2021/2022 було укладено ряд договорів та 

здійсненно такі роботи та закупівлі : здійснено 

фотозйомку реалізованих проеків, змакетовано 

та видрукувано каталоги проектів, було 

запущено аудіорекламу у громадському 

транспорті з закликом до голосування за 

проєкти та ін. Витрачено 28 625 грн

Широке інформування 

мешканців про доступні 

способи участі у 

місцевому 

самоврядуванні

2020-2022Популяризація 

громадського 

бюджету м. 

Львова та інших 

механізмів участі 

мешканців у 

місцевому 

самоврядуванні

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Популяризація 

громадського 

бюджету м. 

Львова та інших 

механізмів участі 

мешканців у 

місцевому 

самоврядуванні

Розвиток культурної, 

освітньої, житлової, 

відпочинкової, 

спортивної, транспортної 

та іншої інфраструктури 

міста згідно з 

пріоритетами мешканців 

м. Львова

2020-2022 Департамент 

міської 

агломерації

Реалізація здійснюється відповідно 

до Положення про громадський 

бюджет м. Львова, затвердженого 

ухвалою № 632 від 30.06.2016р.

На оналйн-

платформі 

громадського 

бюджету 

Львова 

висвітлюється 

хід та 

реалізація усіх 

395 проєктів-

переможців 

(2016-2021 

років).  З них - 

101 проєкт-

переможець 

2021 року.

79,0

Станом на 31.12.2021 року реалізовано 64 

проєкти-переможці попередніх років. 16 

проєктів стали перехідними і їхня реалізація 

буде продовжуватись у 2022 році році. Для 

підтримання публічності процесу реалізації 

заключено угоду щодо доступу та технічної 

підтримки онлайн-платформи Громадського 

бюджету Львова. Станом на 31.12.2021 року за 

доступ та технічну підтримку за 2021 рік усього 

оплачено 79 000 грн ( з них: 41500 оплачено 

департаментом міської агломерації, 37500 

оплачено депратаментом "Секретаріат ради").  

Сайт громадського бюджету Львова: 

https://lviv.pb.org.ua 

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Організація і проведення 

конкурсів для визначення 

громадських організацій, 

які отримуватимуть 

фінансову підтримку на 

реалізацію соціально-

культурних проектів

2020-2022 Департамент 

міської 

агломерації

Реалізація відбувається згідно 

Програми надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

на реалізацію соціально-культурних 

проектів “Зробимо Львів кращим“, 

затвердженої ухвалою 130 від 

04.02.2016р.

110 -

В кінці 2020 року на конкурс «Зробимо Львів 

кращим» було подано 110 соціально-

культурних проєктів, реалізація яких 

планувалась на 2021 рік.

За підсумками розгляду проєктів профільними 

конкурсними комісіями до реалізації було 

рекомендовано 43 проєкти-переможці. Перелік 

переможців  оприлюднено на Інформаційному 

порталі депутатів Львівської міської ради  у 

категорії «Конкурси для ГО». У 2021 році було 

реалізовано 40 соціально-культурних проєктів.

Впродовж 2021 року департаментом міської 

агломерації підтримано 6 соціально-культурних 

проєктів у галузі «розвиток громадянського 

суспільства» на загальну суму 242 549,5 грн.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Співфінансування за 

рахунок коштів міського 

бюджету соціально-

культурних проектів 

громадських організацій, 

які отримали 

фінансування від інших 

національних чи 

міжнародних 

грантодавців

2020-2022 Департамент 

міської 

агломерації

Реалізація відбувається згідно 

Програми надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

на реалізацію соціально-культурних 

проектів “Зробимо Львів кращим“, 

затвердженої ухвалою 130 від 

04.02.2016р.

Громадські 

організації 

міста Львова, 

які 

відповідають 

критеріям 

учасника/автор

а.

-

Станом на 31.12.2021 проєкти які отримали 

співфінансування від національних чи 

міжнародних грантодавців на дофінансування 

в рамках конкурсу соціально-культурних 

проєктів не подавались. 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Здійснення поточного 

контролю за реалізацією 

соціально-культурних 

проектів громадськими 

організаціями, які 

отримали фінансування з 

міського бюджету

2020-2022 Департамент 

міської 

агломерації

Реалізація відбувається згідно 

Програми надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

на реалізацію соціально-культурних 

проектів “Зробимо Львів кращим“, 

затвердженої ухвалою 130 від 

04.02.2016р. 7 242,5

Департаментом міської агломерації було 

укладено 7 угод про реалізацію проектів з ГО 

«Твоє місто Львів»,  ГО «Батьки в дії», ГО 

«Мотодопомога»,  ГО «Тех Стартап Скул», ГО 

«Плато»,  ГО «Асоціація випускників 

Українського католицького університету», ГО 

«Перший жіночий ветеранський простір 

Рехаб». 

В результаті комунікації та співпраці 

громадськими організаціями було успішно 

реалізовано 6 соціально-культурних проєктів 

на загальну суму 242 549,5 грн. 

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Надання 

фінансової 

підтримки 

громадським 

організаціям на 

реалізацію 

соціально-

культурних 

проектів 

"Зробимо Львів 

кращим"

Розширення напрямків 

реалізації соціально-

культурних проектів, 

аналіз і моніторинг 

реалізованих соціально-

культурних проектів з 

метою ефективного 

планування та 

використання у 

майбутньому коштів 

міського бюджету

2020-2022 Департамент 

міської 

агломерації

Етапи організації захотів проекту 

здійснюються відповідно до 

Програми надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

на реалізацію соціально-культурних 

проектів “Зробимо Львів кращим“, 

затвердженої ухвалою 130 від 

04.02.2016р. 13 профільних 

управлінь ЛМР 

та громадські 

організації-

автори 110 

проєктів

-

Питання розширення напрямків конкурсу є 

актуальним постійно. Аналізуються запити від 

ГО та, при потребі, ведуться переговори з 

профільними управліннями ЛМР. Аналіз 

реалізованих соціально-культурних проєктів з 

метою ефективного планування та 

використання у майбутньому коштів міського 

бюджету здійснюється після їх реалізації, 

шляхом виставлення профільними 

виконавчими органами оцінок за реалізацію 

проєктів. Результати оцінювання реалізованих 

проєктів оприлюднено на Інформаційному 

порталі депутатів Львівської міської ради  у 

категорії «Конкурси для ГО».Звітність 

громадських організацій щодо реалізованих 

впродовж 2021 року соціально-культурних  

проєктів оприлюднена на Інформаційному 

порталі депутатів Львівської міської ради  у 

категорії «Конкурси для ГО».

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Забезпечення 

прозорості 

діяльності 

Львівської 

міської ради

Висвітлення діяльності 

міської ради, її 

виконавчих органів, 

посадових осіб та 

депутатів через засоби 

масової інформації та 

соціальні мережі

2020-2022 Управління 

"Секретаріат 

ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

Прийняття ухвали №343 від 

25.03.2021 р. «Про затвердження  

Програми висвітлення діяльності 

міської ради, її виконавчих органів, 

посадових осіб та депутатів у 

засобах масової інформації».2. 

Оголошення конкурсу на виконання 

робітю 3. Укладання угод з 

переможцями конкурсую. 

4.Реалізація Програми висвітлення. 

5. 31.12.2021 р. - Завершення 

виконання програми висвітлення.

19 652,6

За підсумками 2021 року Програму висвітлення 

діяльності міської ради, її виконавчих органів, 

посадових осіб та депутатів у засобах масової 

інформації виконано на суму 652 570,00 

гривень. Реалізовано такі заходи виготовлення 

та трансляція інформаційних повідомлень про 

діяльність міської ради та депутатів через 

аудіовізувальні засоби масової інформації, 

виготовлення та розміщення публікацій у 

друкованих засобах масової інформації про 

діяльність міської ради та депутатів, 

виготовлення та розміщення матеріалів про 

діяльність міської ради та депутатів в мережі 

Інтернет, соціальних мережах та інтернет-

агенціях про діяльність міської ради та 

депутатів.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Забезпечення 

прозорості 

діяльності 

Львівської 

міської ради

Розміщення промоційних 

матеріалів про м. Львів у 

засобах масової 

інформації, журналах, 

періодичних виданнях, 

кінотеатрах, інтернет-

ресурсах, путівниках 

тощо

2020-2022 Управління 

"Секретаріат 

ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- 19 -

Розміщено на Інформаційному порталі 

депутатів lvivrada.gov.ua  471 новину у рубриці 

«Новини»,  717 інформаційних матеріали   у 

рубриці   «Трибуна депутата» про діяльність 

депутатів Львівської міської ради. Відбулись 

онлайн трансляції усіх пленарних засідань 

Львівської міської ради. У результаті 26 376 

львівян переглянули перебіг пленарних 

засідань. Кількість вподобань фейбук-сторінки 

Інформаційного порталу депутатів- 938, 

поширепнь- 122.

 Відбулись онлайн трансляції 8 пленарних 

засідань ЛМР. В результаті 15 798 львів'ян 

переглянули перебіг пленарних засідань..

Проведено 6 трансляцій громадських  слухань 

з розміщенням на Фейсбук-сторінці 

Інформаційного порталу депутатів.

На Фейсбук-сторінці Інформаційного порталу 

депутатів розміщено 36 інформаційних 

повідомлень про діяльність депутатів ЛМР.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Забезпечення 

прозорості 

діяльності 

Львівської 

міської ради

Впровадження нових 

ефективних форм 

взаємодії міської ради з 

територіальною 

громадою міста

2020-2022 Управління 

"Секретаріат 

ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

Інформаційні приводи

210 -

Інформація про затвердження депутатами 

оновленого формату консультацій із 

громадськістю. Він полягає в активному 

використанні електронних механізмів взаємодії 

із мешканцями (платформи e-dem). 

Інформування про внесення депутатами 

Львівської міської ради змін до Положення про 

громадський бюджет та конкурс «Зробимо 

Львів кращим».Вказаною ухвалою замінено 

виконавчий орган, що адмініструє громадський 

бюджет м. Львова і конкурс «Зробимо Львів 

кращим». Інформування про підписання у 

Львівській міській раді Меморандуму про 

співпрацю щодо удосконалення процедури 

регуляторної політики в місті. Інформування 

про затвердження на сесії Львівської міської 

ради Програми популяризації участі мешканців 

у місцевому самоврядуванні. 

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Організація 

зовнішніх 

зв'язків 

Львівської 

міської ради

Обслуговування ділових 

зустрічей представників 

офіційних делегацій

2020-2022 Департамент 

"Секретаріат 

ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

Організація прийому делегації на 

чолі з Віце-прем'єром України з 

питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції 
25 574,6

Забезпечено зустріч депутатів Львівської 

міської ради з делегацією на чолі з Віце-

премєр-міністром з питань європейської та 

євроантлантичної інтеграції України 26.06.2021 

році. Забезпечено прийом делегації Ради міста 

Кракова у Львові 11.09.2021 року в рамках 

відзначення 100-річчя з дня народження 

С.Лема.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників
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ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Організація 

зовнішніх 

зв'язків 

Львівської 

міської ради

Організація 

транспортного 

забезпечення та 

проживання 

представників офіційних 

делегацій

2020-2022 Департамент 

"Секретаріат 

ради", 

департамент 

"Адміністрація 

міського голови"

- 14 -

Забезпечено проживання делегації Ради міста 

Кракова у Львові з 11 по 13.09 2021 року в 

рамках відзначення 100-річчя з дня 

народження С.Лема. Забезпечено транспортом 

для відрядження депутатів Львівської міської 

ради до м.Кракова з 01. по 03.12 2021 року.

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Реалізація 

заходів з 

управлінського 

розвитку для 

посадових осіб 

та працівників 

Львівської 

міської ради

Організація навчальних 

семінарів, тренінгів та 

курсів

2020-2022 Управління 

персоналом

Затверджено Програму навчання 

посадових осіб, депутатів та 

працівників комунальних 

підприємств, установ та закладів 

Львівської міської ради на 2021 рік 843 454,5

Реалізація Програми навчання посадових осіб, 

депутатів та працівників комунальних 

підприємств, установ та закладів на 2021 рік 

(Ухвала міської ради №119 від 25.02.2021)

ЕФЕКТИВНЕ 

УРЯДУВАННЯ
Реалізація 

заходів з 

управлінського 

розвитку для 

посадових осіб 

та працівників 

Львівської 

міської ради

Проходження практики та 

стажування для студентів 

вищих навчальних 

закладів, молодих 

спеціалістів з закінченою 

вищою освітою за 

програмою “Перший 

кар’єрний крок“

2020-2022 Управління 

персоналом

- 503 -

Виконання Рішення Виконавчого комітету 

№996 від 27.11.2009 "Про затвердження 

методики проходження практики та стажування 

для студентів вищих навчальних закладів, 

молодих спеціалістів з закінченою вищою 

освітою за програмою “Перший кар’єрний крок“ 

у Львівській міській раді"

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

Зменшення використання 

поліетиленових пакетів 

шляхом популяризації  

використання власних 

торбинок або 

багаторазової тари

2020-2022 Департамент 

розвитку, 

департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Місто підтримує соціально-культурні проєкти 

громадських організацій у галузі «Поводження 

з відходами», зокрема просвітницьку кампанію 

«Без поліетилену». Організовані ряд 

промороиків для соціальних мереж про 

важливість сортування сміття  

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

"Сoffee to go" у своє 

горнятко. Заохочення 

людей купляти каву у 

багаторазову тару, 

надаючи, при цьому, 

додаткові знижки

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

Проект реалізовується. Ініціатива почалась з 

кав’ярні "Світ кави", де почали продавати 

брендовані чашки keepcup і  знижку у розмірі 

5% на каву з собою.  Цю ідею підтримала 

ініціатива Zero Waste Lviv, суть якої полягає у 

тому, щоб за п’ять років у місті  зменшилась 

кількість відходів на 30%. Також була створена 

програма на отримання гранту для закупівлі 

миючих апаратів для кав'ярень, щоб 

вдосконалити мийку одноразових чашок. 

Проект не був підтриманий на виділення 

грантових коштів.

Пріоритет ІV. Концентрація креативних і продуктивних людей



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

"Zelenew": друге життя 

пластику. Соціальне 

підприємництво, яке 

полягає в перероблені 

використаного пластику 

на нові речі за 

бюджетною технологією 

нідерландського 

дизайнера Дейва 

Хаккенса

2020-2022 Департамент 

розвитку

- - -

Проект реалізовується. Майстерня друкованих 

з пластику дизайн-об'єктів - приклад того, що 

відходи можуть бути переробленими і 

корисними знову, а результат може бути 

гарним і навіть унікальним.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

Zero waste management у  

Львові –  сукупність 

організаційних, 

регуляторних, фінансових 

та освітніх заходів, 

спрямованих на 

зменшення генерування 

та збільшення розділь-

ного збору й переробки 

відходів

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

Протягом року були здійснені такі заходи: 

ознайомчий тур на підприємства з переробки 

відходів для представників ЛМР і Zero Waste 

Lviv; екскурсія «Сміття у спадок» в рамках ДЄС 

2021; буклет «Ecofriendly Львів» від Центру 

туристичної інформації Львова. Також 

готується наступний проект на грант.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

"Зелена Коробка" –  

ініціатива, покликана 

налагодити сортування 

відходів для ОСББ та 

офісів

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

Проект реалізовується.  Встановлюються 

картонні контейнери для роздільного 

сортування пластику, паперу, скла та 

батарейок в офісах, школах, закладах 

харчування, державних установах, ОСББ. 

Відсортовані відходи вторинно сортуються та 

переробляються.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Підтримка еко-

ініціатив

Створення  онлайн-мапи 

пунктів прийому твердих 

побутових відходів

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста - - -

Проект реалізовується. З картою можна 

ознайомитися на сайті http://solvetpv.lviv.ua/. 

Продовжується співпраця з управлінням з 

питань поводження з відходами Львівської 

міської ради

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Проведення виставково-

ярмаркових заходів: 

"Львівський 

товаровиробник", 

українських 

товаровиробників, 

галузевих виставок, 

міських виставково-

ярмаркових заходів та ін.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

З 23 по 26 грудня 2021 р. у Львівському Палаці 

мистецтв (вул. Коперника,17) відбувалася 

виставка-ярмарок «Львівський 

товаровиробник», де було представлено 

широкий асортимент подарунків від львівських 

виробників, а саме: новорічний декор, одяг, 

взуття, білизна, текстильні вироби, продукти до 

святкового столу та багато іншого.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Проведення промоційної 

кампанії "Купуй 

Львівське!" шляхом 

розміщення сіті-лайтів, 

біл-бордів, поширення 

флаєрів, банерів, 

промоційних статей в 

електронних та 

друкованих засобах 

масової інформації

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

В Каталозі підприємств на офіційному сайті 

Львівської міської ради розміщено інформацію 

про 112 львівських підприємств, представлено 

17 галузей. Створено Платформу для промоції 

львівських виробників у соціальних мережах: 

Фейсбук, Iнстаграм - Виробники. Львів.
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забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Брендування логотипів 

"Купуй Львівське!" в 

торгових мережах міста

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку - - -

Розміщено 12 подкастів “Знай Львівське!” в 

соціальній мережі Фейсбук на сторінці Центру 

підтримки підприємництва. 

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Забезпечення 

безкоштовної промоції 

місцевого виробника 

через мобільний додаток 

"Made in Lviv"

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

База даних додатоку «Made in Lviv» містить 

контактну інформацію підприємств-виробників 

продукції різних галузей, яка постійно 

оновлюється.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Маркетингова 

стратегія "Купуй 

Львівське!"

Безкоштовне розміщення 

ознайомчого каталогу 

продукції львівських 

виробників на офіційному 

порталі міської ради

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Проект реалізовано. Мешканці можуть 

ознайомитися з електронним каталогом 

львівських товаровиробників на сайті міської 

ради.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Створення галузевих 

кластерів.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

У другому півріччі зареєстровано Львівський 

кластер медичного бізнесу.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Залучення бізнес-

структур для організації 

панелі стартапів, ІТ-

конференцій та 

різноманітних форумів

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

07-09.10.2021 організовано та проведено 

конференцію "ІТ Арена".  Забезпечено участь 

100 спікерів, 5345 - відвідувачів. 172 компанії 

скористувались функціоналом В2В.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Ведення електронного 

журналу "Простір Бізнесу" 

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку - - -

За друге півріччя 2021 року опубліковано 25 

випусків електронного журналу "Простір 

бізнесу".

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Ведення розділу 

"Економіка" на 

офіційному порталі 

міської ради та 

наповнення його 

актуальною інформацією 

про бізнес і для бізнесу

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Розділ "Економіка" на офіційному порталі 

міської ради наповнюється актуальною 

інформацією про бізнес на регулярній основі

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Залучення компетентних 

суб’єктів підприємницької 

діяльності для 

консультацій у сфері 

публічних закупівель, з 

метою поліпшення 

ефективності проведення 

тендерних процедур та 

недопущення порушень 

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

структурні 

підрозділи 

Львівської міської 

ради
- Понад 200 -

Протягом 2021 року за підтримки Центру 

підтримки підприємництва ЛМР започатковано 

надання консультацій приватному бізнесу у 

сфері публічних закупівель на основі єдиної 

повної бази рішень АМКУ та моніторингів 

ДАСУ - Clarity App (понад 200 представників 

цільової аудиторії). 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Проведення курсів 

підвищення кваліфікації, 

навчань у сфері 

публічних закупівель

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

структурні 

підрозділи 

Львівської міської 

ради

- Понад 300 -

У 2021 році проведено ряд навчальних 

вебінарів для підвищення рівня професійної 

компетентності структурних підрозділів ЛМТГ у 

сфері публічних закупівель. Проведені 

вебінари охопили понад 300 представників 

розпорядників коштів міського бюджету (15 

навчальних вебінарів)

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Ділова індустрія Організація засідань 

Ради директорів шляхом 

проведення зустрічей з 

керівниками промислових 

підприємств

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- 160 СПД -

Організовано 140 виїздів на  промислові 

підприємства

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація 

фінансових 

механізмів 

сприяння 

розвитку 

підприємництва

Надання маркетингових 

ваучерів – часткового 

відшкодування витрат 

львівським 

товаровиробникам та 

кластерам на участь у 

виставково-ярмаркових 

заходах

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

У 2021 році спрощено механізм та розширено 

види ваучерної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва. Надано: 1) 15 

ваучерів на розвиток на суму 509, 5 тис грн; 2) 

18 ваучерів на виставково-ярмаркову 

діяльність на суму 367 тис грн; 3) 2 ваучери на 

енергозбереження на суму 200 тис грн.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація 

фінансових 

механізмів 

сприяння 

розвитку 

підприємництва

Часткова компенсація 

відсотків за кредитами 

для здешевлення 

банківського 

кредитування для 

суб'єктів малого та 

середнього 

підприємництва

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - 18,0

Реалізовується згідно з ухвалою ЛМР від 

04.04.2019 №4790 «Про затвердження 

Положення про відшкодування суб’єктам 

господарювання з міського бюджету м. Львова 

частини відсотків за кредитами» зі змінами

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Реалізація 

фінансових 

механізмів 

сприяння 

розвитку 

підприємництва

Розповсюдження 

інформації про доступні 

фінансово-кредитні 

ресурси з різних джерел 

фінансування

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку
- - -

Здійснюється розповсюдження інформації про 

доступні фінансово-кредитні ресурси через 

засоби масової інформації та соціальні мережі: 

Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, (чат-бот).

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Розміщення на сайті 

міської ради 

електронного сервісу, 

який дасть можливість 

мешканцям отримати 

інформацію щодо 

заборгованості зі сплати 

податку на нерухомість 

(на підставі даних органів 

ДПС) та сплатити цей 

податок

2020 Департамент 

економічного 

розвитку

- - 600

Захід реалізовано. Платники податку на 

нерухомість можуть отримати інформацію 

щодо заборгованості зі сплатити її на сайті 

міської ради. Надіслано понад 14 000 

рекомендованих листів (повідомлень-рішень) 

фізичним особам, за виділені кошти з бюджету 

ЛМТГ на фінансування заходів Програми 

формування податкової культури у м. Львові.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання
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Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Розміщення на сайті 

міської ради цифрового 

калькулятора для 

розрахунку суми податку 

на нерухоме майно, за 

допомогою якого будь-хто 

зможе самостійно 

розрахувати та сплатити 

необхідну суму податку

2020 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Цифровий калькулятор для розрахунку суми 

податку на нерухоме майно, розроблено та 

розміщено на сайті міської ради.  https://city-

adm.lviv.ua/lmr/business/calculator

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Розробка сервісу для 

автоматичного 

інформування платників 

податку на нерухомість 

про поточні нарахування 

та заборгованість (з 

використанням Chat-bot, 

sms-інформування, 

електронних листів)

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Розроблено сервіс Chat-bot, а також 

реалізовано послугу автоматичного sms-

інформування (спільно з оператором 

мобільного зв'язку Lifecell) платників податку 

на нерухомість про поточні нарахування та 

заборгованість. 

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Розробка механізмів 

взаємодії з платниками 

податків через наявну 

систему комунікації: 

Особистий кабінет 

львів’янина, Портал 

споживачів послуг 

(infolviv), центри надання 

адміністративних послуг, 

реєстр територіальної 

громади тощо

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Створена сторінка в соціальній мережі 

Facebook «Податкова культура м. Львова», на 

платформі якої популяризуються та 

пропагуються податкові знання з 

добровільності сплати податків

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Проведення форумів та 

коворкінгів для 

напрацювання 

креативних рішень щодо 

зміни ставлення до 

оподаткування, 

формування серед 

мешканців міста 

податкової культури та 

відповідального 

ставлення до сплати 

податків

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

В рамках Програми податкової культури на 

2022 рік заплановано проведення 

інформаційної компанії серед населення щодо 

обов’язковості сплати податку на нерухомість.

КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Виготовлення та 

розповсюдження 

інформаційних матеріалів 

для власників 

нерухомості та СПД про 

недопущення виплати 

заробітної плати "у 

конверті", важливість 

легального 

працевлаштування та 

культури трудових 

відносин

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Упродовж 2021 року щомісячно проводиться 

відповідна робота з СПД, які виплачують 

заробітну плату менше мінімального рівня. 

Ефективність роботи щодо детінізації зарплати 

видно по рівню середньомісячної зарплати, 

динаміці її росту. Так, рівень середньомісячної 

заробітної плати у м. Львові у вересні 2021 

року становить 12 559 грн., що на 2 000 грн. 

більше порівняно з 2020 роком (за даними 

ДФС).
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КРЕАТИВНА 

ЕКОНОМІКА (НОВІ 

ПРОДУКТИ, 

ІННОВАЦІЇ, НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ)

Формування 

культури сплати 

податків

Проведення 

інвентаризації об’єктів 

нерухомості на території 

м. Львова для розрахунку 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки

2020-2021 Департамент 

економічного 

розвитку

- - -

Здійснюється процес інвентаризації  об’єктів 

нерухомості на території м. Львова. Проведено 

20 виїзних обстежень по зазначених адресах 

на предмет інвентаризації об’єктів 

житлової/нежитлової нерухомості. У результаті, 

було виявлено понад 1400 об’єктів 

житлової/нежитлової нерухомості, власниками 

яких є юридичні та фізичні особи та, які не 

сплачують податок на нерухомість. 

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Стимулювання 

відкриття 

наукових 

інкубаторів

Створення центру 

інновацій на вул. Валовій, 

2

2020-2022 Департамент 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Пошук фінансування на 

реконструкцію приміщення

2. Реконструкція приміщення

3. Створення центру інновацій
- -

Проект поданий на залучення грантових коштів 

Європейській комісії, так і не був 

проголосваний та погодженний на 

фінансування. Готується наступна пропозиція

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Проведення пітчингів 

стартапів 

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - 62

На підставі РМГ від 11.08.2021 № 327 

виплачено винагороду Львівської міської ради 

талановитим переможцям пітчингу стартапів у  

2021 році: В. Павлюку та О. Шевчуку.

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Проведення заходів з 

популяризації стартап-

культури підприємництва 

у м. Львові.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

Підготовка до проведення хакатону 

в партнерстві з Львівською 

обласною державною клінічною 

психіатричною лікарнею для 

реалізацію рішень:

- сайту; - брендбуку; - концепції 

донейт-рішень; - соціального 

підприємництва.

- -

Інформація про проведення заходів з 

популяризації стартап-культури 

підприємництва оприлюднювалась в 

соціальних мережах на сторінці Центру 

підтримки підприємництва, Ділові індустрії 

Львова. Реалізовано хакатон з InterLogic" - 

захід проведено 11 вересня 2021 року.

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Проведення навчань для 

розвитку підприємництва 

у школах, університетах у 

тому числі через 

навчання вчителів, 

проведення конкурсів.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку
- - -

01.12.2021-02.12.2021 проведено навчання для 

вчителів з розвитку підприємництва на базі 

Центру підтримки підприємництва. Створена 

"Майстерня підприємництва", а також робочий 

зошит для навчання викладачів та учнів

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Організація заходів з 

популяризації культури 

підприємництва у 

школах.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Презентації у навчальних закладах щодо 

місцевих податків і зборів. Популяризація 

львівських товаровиробників у загальноосвітніх 

закладах. Реалізовано заходи в рамках 

програми "Майстерні підприємництва".

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Проведення школи 

пітчингу задля якісної 

підготовки проектів.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Заходи реалізуються в рамках "Майстерні 

підприємництва".

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Вдосконалення освітніх 

програм у вищих 

навчальних закладах 

відповідно до потреб 

ринку.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Створена освітня програма для географічного 

факультету Національного університету ім. І. 

Франка за напрямком  просторове планування 

та урбаністика



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Створення міської 

краутфаундингової 

платформи.

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

Реалізовується просування творчих, 

соціальних і технологічних проектів на першій в 

Західній Україні краудфандинговій платформі 

StartEra (створена Tech StartUp School у 

партнерстві з Національним університетом 

«Львівська політехніка» і медіа-хабом «Твоє 

місто»)

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Створення венчурного 

фонду - інвестиційного 

фонду, що буде 

орієнтований на роботу з 

інноваційними проектами

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку

- - -

Серпень 2021 проведено L'viv Tech Angels - 

клуб ангельських інвесторів у Львові. Отримані 

інвестиції, які передують фондовим, 

спрямовано на розвиток стартапів (Керівник 

проекту Іван Дмитрасевич). 

ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК 

(ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОСТОРИ, ХАБИ, 

МЕДІА)

Розвиток стартап 

культури

Організація та 

проведення студентських 

ідеатонів - заходів з 

популяризації стартапів в 

студентському 

середовищі

2020-2022 Департамент 

економічного 

розвитку, 

департамент 

розвитку
- - -

2 набори Startap School - навчальні програми, 

спрямовані на розвиток інноваційних ідей для 

подальшої реалізації стартапів. Проведено на 

базі Startap Depot. Організований хакатон 

Hackathon Find your way: Innovation solutions for 

Lviv "Urban Lab network in V4".

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

Проведення регуляторної 

діяльності шляхом 

затвердження Планів 

прийняття регуляторних 

актів, їх моніторингу та 

перегляду, консультацій з 

громадськістю, ведення 

розділу "Регуляторна 

політика" на офіційному 

сайті Львівської міської 

ради, онлайн-сервісу 

наборів чинних 

регуляторних актів на 

відкритих даних м. 

Львова, надання 

консультацій на 

платформі ефективного 

регулювання

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Затверджено План прийняття РА на 2021 рік, з 

них – 12 проектів ухвал, 14 проектів РВК. На 

сайті ЛМР з початку 2021 року розміщено 12 

проектів РА. Оприлюднено план відстеження 

результативності РА у 2021 році та 15 звітів 

про відстеження результативності. Проведено 

51 консультацію з громадськістю щодо 

обговорення проектів РА. Прийнято 4 

регуляторні акти. Оприлюднено всі діючі 

регуляторні акти на Регуляторній мапі України 

та проводиться наповнення Платформи 

ефективного регулювання.

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

Переведення 

адміністративних послуг в 

електронний формат

2020-2022 Департамент 

адміністративних 

послуг, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Спільно з Міським центром інформаційних 

технологій та Управлінням інформаційних 

технологій на сайті  Портал мешканця Львова 

запланована інтеграція нових послуг, які можна 

замовити дистанційно. 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

Надання консультацій 

суб'єктам 

підприємництва, 

асоціативним 

підприємницьким 

структурам

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- 3 962 -

На базі ЛКП “Центр підтримки підприємництва 

Львівської міської ради” надано 3 962 

консультацій щодо започаткування та ведення 

підприємницької діяльності, оподаткування, 

встановлення карантинних обмежень для 

підприємців в період карантину

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Нормативно-

правове 

регулювання

Проведення дослідження 

бізнес-середовища 

шляхом анкетування, 

опитування підприємців 

щодо актуальних для 

бізнесу питань

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Проведено опитування серед учасників 

"Вчимося бізнесу". За результатами 

опитування 35,7 % заснували Ви бізнес після 

проходження курсу "Вчимося бізнесу". 

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Проведення заходів 

програми сприяння 

розвитку підприємництва 

та інших цільових 

програм в ЛКП "Центр 

підтримки 

підприємництва".

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- 11 -

В рамках конкурсу “Людяність та 

взаємодопомога” Міжнародного Фонду 

“Відродження” спільно з ГО “Майстерня мрії” та 

ЛКП “Центр підтримки підприємництва 

Львівської міської ради” реалізовано 

проєкт “CMM школа для соціальних 

підприємств”, яким охоплено 11 соціальних 

підприємств. Тематика тренінгів: “Цільова 

аудиторія. Унікальна Торгова Пропозиція. 

Офер”, “Контент – стратегія”, “Основи фото у 

соціальних мережах”, “Блогери. Інфлюенс – 

маркетинг”, “Безкоштовні і бюджетні способи 

просування”, “Сторізмейкер”, “Таргет”, 

“Таргетована реклама”, “Особистий бренд”.

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Проведення тренінгового 

курсу "Вчимося бізнесу".

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- 84 -

На постійній основі проводяться 30-годинні 

курси для усіх бажаючих започаткувати власну 

справу. За друге півріччя 2021 року проведено 

7 тренінгових курсів "Вчимося бізнесу".



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Проведення професійних 

бізнес-тренінгів

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- 297 -

Проведено низку тематичних заходів з питань 

підприємництва: "10 кроків особистого 

фінансового зростання" (2 тренінги, 20 

учасників); "Конфліктологія та перемовини" (2 

тренінги, 29 учасників); "CMM навчання" (3 

групи, 52 учасники); "Сучасні методи 

створення, розвитку та масштабування малого 

бізнесу" (3 тренінги, 63 учасники); "Створення 

та розвиток бізнесу/особистого бренду в 

соцмережах" (1 тренінг 20 учасників); "Як 

безпечно придбати квартиру в новобудові?" (1 

тренінг 10 учасників); "10 порад, як завжди 

мати гроші" (2 тренінги 20 учасників); "НАССР - 

система харчової безпеки для виробництв" (8 

учасників); "НАССР - система харчової безпеки 

для закладів ресторанного господарства" (10 

учасників); "Інтенсив діджитал  мaркетинг" (10 

учасників); "РРО для підприємців 2022" (65 

учасників).

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Організація навчань 

"Шкільне 

підприємництво" із 

проведенням бізнес-

конкурсів, симуляційних 

ігор, тренінгів з основ 

фінансової грамотності 

для школярів

2020-2022 Управління 

економіки 

департа-менту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Заходи не реалізовувалися у 2021 році через 

дистанційне навчання школярів.

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Організація та 

проведення тренінгів, 

стажувань, навчальних 

практик для студентів на 

підприємствах.

2020-2022 Управління 

економіки 

департа-менту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Проведено 4 екскурсії для  учасників 

тренінгових курсів на промислові підприємства 

м. Львова: ТзОВ «Торговий Дім «Лоза», ПП 

«Прогрес Сервіс», ТзОВ «Окс», ТзОВ 

«Галицька здоба». Залучено 61 особу до участі 

в екскурсіях.

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Організація тренінгового 

курсу "Жінки в бізнесі"

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

У другому півріччі 2021 року реалізовано 

проєкт “Крила” - Жінки залучені: шлях до 

зростання та економічної безпеки» (15 

учасниць, 19 днів) та проєкт “Перша жіноча 

бізнес-школа “Вчимося бізнесу” (2 групи, 29 

учасниць). Зустріч з Президенткою Жіночої 

ділової палати, реалізовано проєкт «Жінки 

України: залучені, спроможні, незламні». 

Надано супровід для реалізації проєктів 

«Жіноче підприємництво» (2 групи, 29 

учасниць)



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підприємницьке 

навчання

Моделювання бізнесу 

шляхом проведення 

ділових бізнес-ігор

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, ЛКП 

"Центр підтримки 

підприємництва" 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

Організовано та проведено 5 сесій фінансово-

підприємницької гри “Кінцевий бенефіціар 1.0” 

(69 учасників) та 3 сесії гри “Бізнес по-

Львівськи” (29 учасників).

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Стимулювання 

розвитку 

кадрового 

потенціалу

Проведення заходів 

популяризації робітничих 

професій, екскурсій на 

підпри-ємства для 

старшокласників, 

профорієнтаційних 

заходів

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку
- 293 -

Партнерство у проведенні Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності “Битва 

модельєрів” (8 переможців, 163 учасники-

студенти професійно-технічних навчальних 

закладів, які представили  38 колекцій із 23 

навчальних закладів міст Києва, Харкова, 

Одеси, Тернополя та інших). Партнерство у 

конкурсі “Галицький талант” серед студентів-

перукарів в рамках Форуму моди та краси (35 

переможців, 14 колекцій, 130 учасників). 

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Стимулювання 

розвитку 

кадрового 

потенціалу

Організація стажування  

та навчальної практики 

для учнів професійно-

технічних навчальних 

закладів для здобуття 

практичних навиків на 

підприємствах

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку
- - -

За фінансування Відділу преси Посольства 

США реалізовано проєкт «Як стати успішним 

львівським підприємцем випускнику/ці 

коледжу» із залученням 2 груп учнів 

професійно-технічних навчальних закладів (40 

учасників). Проведено навчальну практику для 

студентів ПТНЗ на підприємствах ТзОВ "ТД 

Лоза" та соціальному підприємстві 

"Рукомисли", ПП "Диз Арт".

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Стимулювання 

розвитку 

кадрового 

потенціалу

Відзначення кращих 

представників галузей 

економіки та 

співорганізація 

професійних свят

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- - -

22 травня 2021 року до «Дня кельнера» знято 

відеоролик (охоплення - 50 тисяч осіб). Захід 

щорічно організовується за ініціативи та у 

співпраці з Гільдією рестораторів Львова. 

Відзначено до Дня фармацевта: подяками 

представників АТ «Галичфарм», ТзОВ 

«Технолаб», ТОВ «Фарма Лайф», ТзОВ 

«Аптека Знахар», Мережі Аптек Пульс; 

дипломами колективи ТзОВ «Аптека низьких 

цін Львів», Мережа аптек «D.S.», Мережа аптек 

«Зі», Мережа аптек  «Подорожник». До Дня 

підприємця: дипломамим нагороджено 

колективи Медичного Центру "Інтерсоно", ТзОВ 

"Кормотех", ТМ "Живий хліб"; подяками ЛМГ 

відзначено керівників Львівського офісу ТЗОВ 

"Глобал Лоджик Україна", ТМ "Кримська 

перепічка", ТМ Piano, кооперативу 

"Фермерська родина", ТМ "La piec", ТзОВ "ТБК 

2020", ТМ "Фраєрка". Дипломом відзначено 

колектив ПП "Кераміка Лео".



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Стимулювання 

розвитку 

кадрового 

потенціалу

Проведення обмінів 

досвідом та кращими 

практиками шляхом 

організації зустрічей з 

успішними підприємцями

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

- 92 -

В рамках реалізації проєкту WOW-громади 

долучились до обміну досвідом з 

представниками територіальних громад інших 

міст “Резиденція “Бізнес. Інвестиції. 

Міжнародна співпраця” (2 сесії, 92 учасники). 

СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ

Підтримка 

соціального 

підприємництва

Забезпечення підтримки 

проектів, спрямованих на 

вирішення наявних 

соціальних проблем - 

інтеграцію осіб з 

інвалідністю, надання 

робочих місць людям у 

кризових ситуаціях тощо

2020-2022 Управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку

-
11 соціальних 

підприємств
80,0

Проведено зустрічі з представниками 

соціальних підприємств. Здійснюється 

популяризація діяльності соціальної майстерні 

"WoodLuck", інклюзивного ательє "Lady Di 

atelier", соціальної майстерні "Рукомисли", 

"Майстерні мрії" та "Save Kulparkiv" шляхом 

публікації статтей та відеороликів у соціальних 

мережах. Реалізовано проект «SMM школа для 

соціальних підприємств», яким охоплено 11 

соціальних підприємств («Леді Ді Ательє», 

«Львівська обласна психіатрична лікарня», 

соціальна майстерня  «Woodluck», «Майстерня 

мрії», навчально-виробничий центр «Швейна 

фабрика», «Горіховий Дім», «Родинний Дім», 

«Рукомисли», «Святоюрська кав’ярня», 

туристично-спортивний клуб «Манівці», «Емаус-

Оселя»). Тематика тренінгів: «Цільова 

аудиторія. Унікальна Торгова Пропозиція. 

Офер», «Контент - стратегія», «Основи фото у 

соціальних мережах», «Блогери. Інфлюенс - 

маркетинг».

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Вдосконалення 

інфраструктури 

туристичної 

галузі м. Львова і 

забезпечення 

сучасної навігації 

туриста у м. 

Львові

Оновлення системи 

міської туристичної 

навігації

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Реалізовано новий туристичний маршрут «Via 

Regia Ukraine Культурний шлях Ради Європи в 

Україні» ознакований у Львові.  

Проєкт втілений Державним історико-

культурним заповідником м. Дубно та 

реалізовується в межах партнерської програми 

«Культура. Туризм. Регіони» за підтримки 

Український культурний фонд, Державне 

агентство розвитку туризму України та  

Львівським туристичним офісом.

Вказівники встановили на десяти опорах, 

розміщених за різними адресами міста 

включно із середмістям і ближнім центром. Так 

гості і мешканці Львова зможуть дізнатись про 

напрямок Королівського шляху. 

Формування маршруту «Via Regia Ukraine 

Культурний шлях Ради Європи в Україні» є 

надзвичайного важливим для Львова, адже 

дозволить місту посилити свій туристичний 

бренд на внутрішньому та міжнародному 

ринках.

Пріоритет V. Залучення креативних людей ззовні



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Вдосконалення 

інфраструктури 

туристичної 

галузі м. Львова і 

забезпечення 

сучасної навігації 

туриста у м. 

Львові

Залучення лоукост 

компаній до львівського 

аеропорту для відкриття 

нових туристичних 

напрямків (прес-тури, 

фам-тури, участь у 

виставкових заходах 

тощо)

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Проведено престур для італійської журналістки 

(жовтень), азербайджанських блогерок і 

телеведучих двох тревел-шоу (листопад), 

турецького блогера (грудень) та президента 

Асоціації гастрономічного туризму Туреччини. 

Туристичнй потенціал Львова представлено на 

фестивалі «Мандруй Україною» (серпень), 

туристичній виставці «ТурЕКСПО» (жовтень), 

міжнародній виставці-ярмарку «Екогала» у 

Ряшеві, Польща (грудень). Українські 

авіакомпанії запустили рейси до Львова: Air 

Ocean Airlines (з листопада) із Києва, Харкова, 

Запоріжжя та Bees Airline (з грудня) із Києва.

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Вдосконалення 

інфраструктури 

туристичної 

галузі м. Львова і 

забезпечення 

сучасної навігації 

туриста у м. 

Львові

Координація діяльності та 

забезпечення 

функціонування мережі 

міських Центрів 

туристичної інформації

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Розроблений ескізний проєкт Центру 

туристичної інформації в рамках реконструкції 

площі Двірцевої. Будівництво розпочато.

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Вдосконалення 

інфраструктури 

туристичної 

галузі м. Львова і 

забезпечення 

сучасної навігації 

туриста у м. 

Львові

Підготовка, запуск та 

функціонування Музею 

Міста

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Здано в експлуатацію 1-шу чергу будівельних 

робіт. Розпочато коригування проектно-

кошторисної документації 2-гої черги об'єкту 

будівництва (реставрації). Розроблено ескізний 

проект дизайну приміщень 2-ої черги Музею 

Міста (65% готовності).

Розроблено міську квест-гру для дітей віком 12-

15 років.

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Створення 

комфортного та 

безпечного 

середовища для 

туристів та 

гостей міста

Створення умов, які 

забезпечать ріст 

привабливості об’єктів 

туристичного 

зацікавлення поза 

межами історичного 

ареалу Львова

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Проведено події «Дні європейської спадщини у 

Львові», «Всесвітній день туризму у Львові», 

«Для своїх», у реалізації яких однією з цілей 

визначено розширення туристичної пропозиції 

поза центром, сприяння підвищенню інтересу 

гостей, мешканців, гідів до нецентральних 

туристичних об’єктів і тем навколо цих об’єктів. 

Зокрема, підтримано фестиваль вуличного 

мистецтва «Алярм-Авангард». В рамках 

проекту "Мешканці та їхні маршрути" на сайті 

lviv.travel випущено статті із ще п’ятьма 

історіями, через які мешканці розповідають про 

цікаві місця і вулиці, що зазвичай охоплюють 

нецентральну частину міста, щоб заохотити 

потенційних туристів до їх відвідин. 

Проводиться дослідження туристичного 

потенціалу Львівської МТГ. Регулярне 

висвітлення туристично-привабливих об'єктів 

поза межами історичного ареалу у статтях. В 

рамках Майстерні міста проведено захід 

«Закутками Львова разом з ТІЦ».



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Створення 

комфортного та 

безпечного 

середовища для 

туристів та 

гостей міста

Забезпечення 

доступності туристичних 

об’єктів для всіх категорій 

осіб, зокрема для осіб з 

інвалідністю

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

В рамках співпраці з Львівською Асоціацією 

Розвитку Туризму було розроблено 

туристичний маршрут (8 об’єктів), доступний 

для осіб з інвалідністю. Зокрема, було 

встановлено підйомно-ліфтова платформа до 

церкви-музею Бл. Климентія Шептицького і 

музею Митрополита Андрея Шептицького 

(Кривоноса, 1), розроблено путівник «Львів та 

Перемишль доступні для всіх», посібник «Як 

займатися доступним туризмом», проведено 

навчальну конференцію і семінар для гідів на 

тему доступного туризму; Частина заходів Днів 

європейської спадщини 2021 була доступна 

для людей з окремими нозологіями. Для цього 

попередньо було організовано тренінги про 

доступність для організаторів, спікерів, 

волонтерів події. Також, тема події мала назву 

«Місто для всіх» та висвітлювала спадщину 

Львова через призму інклюзії; Проведено 

тренінг «Інклюзія. Про доступність».

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Створення 

комфортного та 

безпечного 

середовища для 

туристів та 

гостей міста

Проведення досліджень 

та аналізу ринку, 

опитувань туристів та 

гостей міста

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“ - - -

Проведено опитування серед українських та 

іноземних туристів. 

• Цьогоріч в опитуванні взяли участь 1000 

відвідувачів міста. Їх географія є досить 

широкою і представляє усі континенти світу. 

• Ключовим туристичним ринком й надалі 

залишається Україна (41,8%).

• До топ 5 ринків потрапили: Туреччина, 

Польща, США, Німеччина та зявляється 

Саудівська Аравія. 

• За допомогою опитувань нам вдалось 

проаналізувати портрет туриста, визначити 

його потреби та зацікавлення.   



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Покращення туристичної 

пропозиції міста

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

• Офіційні туристичні канали Львова – сайт та 

соціальні мережі (Instagram, Facebook, 

Telegram): регулярне генерування контенту, 

підготовка і наповнення інформацією каналів 

про актуальну туристичну пропозицію Львова. 

Популяризація каналів серед потенційних 

туристів та залучення до співпраці і промоції 

професійного туристичного середовища міста.

• Проведення подій з непересічною 

туристичною пропозицією – Дні європейської 

спадщини у Львові, Всесвітній день туризму у 

Львові, акція «Для своїх», «Львів Альфреда 

Захарієвича».

Ініційовано та організовано екскурсії на 

львівські підприємства з переробки відходів 

(зокрема, в рамках ДЄС 2021), з потенційним 

перетворенням пропозиції у сталу.

• Формування і промоція річного календаря 

подій у Львові, його регулярне оновлення.

• Проведення сезонних промокампаній «Літо у 

Львові», «Зима у Львові» тощо.

• Реалізація проектів в рамках конкурсу 

«Зробимо Львів кращим»

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Сприяння створенню і 

популяризації нових 

конкурентоспроможних 

туристичних продуктів та 

тем

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

• Популяризація наявних туристичних продуктів 

і тем, зокрема пропозиції "Workation", 

гастрономічного туризму (галицької кухні), 

культурного відпочинку, подієвої пропозиції, 

Lviv city card тощо на офіційних туристичних 

каналах Львова (сайт і соціальні мережі), у 

Центрах туристичної інформації Львова, через 

професійне туристичне середовище, на 

туристичних професійних заходах і зустрічах в 

Україні та за кордоном. 

• Розвиток і вдосконалення існуючих 

конкурентоспроможних туристичних продуктів, 

таких як гастрономічний туризм, Львів+ 

(Львівська МТГ, віддалені райони Львова – 

Сихів, Підзамче), річного календаря подій, Lviv 

city card тощо.

• Розгляд потенціалу і напрацювання нових 

туристичних продуктів, зокрема: екологічний 

туризм – дослідження еко-маршруту 

підприємствами з переробки відходів у межах 

Львова, астрономічний туризм, архітектура 

тощо.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Створення сприятливих 

умов для розвитку 

спортивного і медичного 

туризму, відпочинку, 

оздоровлення гостей та 

мешканців міста

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Співпраця із Львівським кластером медичного 

туризму - участь у спільних заходах та 

зустрічах. Внесення спортивних туристично-

привабливих подій у щорічний календар подій 

та у розділ "Події" на сайті lviv.travel.

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Стимулювання дитячого, 

молодіжного, сімейного, 

паломницького та інших 

видів туризму

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

• Інформаційний буклет «Львів для дітей»: 

перекладено буклет на арабську мову 

(онлайн), надруковано буклети українською та 

польською мовами.

• Проведено серію соціальних екскурсій для 

дітей та сімей учасників ООС, багатодітних та 

малозабезпечених сімей, дітей з порушеннями 

зору і слуху в рамках проектів «Літня пригода у 

Львові» та «Зимова історія Львова».

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Участь у туристичних 

міжнародних заходах 

(виставках, 

конференціях, форумах, 

семінарах тощо) на 

території України та за 

кордоном

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Взято участь у фестивалі «Мандруй Україною», 

м. Київ (серпень), міжнародній виставці 

«ТурЕКСПО», м. Львів (жовтень), ECM TIC 

Expert Meeting 2021, м. Жирона, Іспанія 

(жовтень), Міжнародній виставці-ярмарку 

«Екогала», м. Ряшів, Польща (грудень); 

Співорганізовано Львівський міжнародний 

форум індустрії туризму і гостинності; Участь у 

European Heritage Days Assembly 2021 

(листопад) - Львів у якості організатора був 

запрошений (вперше від України) взяти участь 

з виступом на Асамблеї Днів європейської 

спадщини 2021 (онлайн), яку організовує Рада 

Європи; Регулярна участь у заходах організації 

«European Cities Marketing», членом якої Львів 

є: щомісячних навчальних онлайн-вебінарах, 

онлайн-зустрічах експертної групи Центрів 

туристичної інформації (оскільки керівник ТІЦу 

Львова є членом цієї групи); Організація та 

участь у онлайн-зустрічі «В2B online workshop 

Ukraine-Poland» (квітень).



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Забезпечення співпраці 

та підтримки ініціатив 

громадських організацій 

та туристичного кластеру 

щодо розвитку 

туристичної галузі

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

• Співпраця із громадськими організаціями 

Львова у реалізації і промоції п’яти проектів, 

що перемогли у конкурсі соціально-культурних 

проектів «Зробимо Львів кращим» у напрямку 

«Туризм».

• Забезпечено співпрацю із екскурсоводами, 

науковими, освітніми та культурними 

установами міста у рамках організації подій – 

Дні європейської спадщини, Всесвітній день 

туризму у Львові, акція «Для своїх».

• Проведення навчання професійного 

середовища у зв’язку із виходом на новий 

туристичний ринок – Саудівсьої Аравії. 

• Регулярно проводяться зустрічі з туристичним 

бізнесом щодо співпраці у створенні і промоції 

туристичної пропозиції Львова, зокрема 

організація панелей і зустрічей в рамках 

щорічного Львівського міжнародного форуму 

індустрії туризму і гостинності. 

• Співпраця з Львівським кластером медичного 

туризму.

ТУРИЗМ ЯК 

ЗНАЙОМСТВО З 

МІСТОМ

Заохочення 

новаторських 

тенденцій та 

експериментальн

их проектів у 

сфері туризму, 

проведення 

туристично 

привабливих 

заходів

Узгодження інтересів 

представників 

туристичної галузі та 

освіти, науки

2020-2022 Управління 

туризму 

департаменту 

розвитку, ЛКП 

“Центр розвитку 

туризму м. 

Львова“

- - -

Співпраця з навчальними закладами щодо 

підготовки планів навчання. Стажування та 

проходження практики з залученням студентів 

та випускників до роботи над проектами 

управління, в тому числі як волонтерів.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Забезпечення співпраці з 

науковими 

середовищами та 

учасниками туристичного 

ринку з метою розвитку 

сфери ділової гостинності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

У 2021 р. в рамках реалізації Пакету 

підтримки розвитку конференц-

індустрії у м. Львові (рішення 

виконавчого комітету від 18.09.2020 

№ 835 та розпорядження 

Львівського

міського голови від 19.02.2021 № 

46) було заплановано 

дофінансувати 45 національних та 

міжнародних конференцій на 

загальну суму 1 000 000,00 грн та 9 

заходів конференц-індустрії, які 

будуть організовані Почесними 

Амбасадорами Львова 2020-2022 

років, на загальну суму 225 000,00 

грн 

- 866,0

За підсумками 2021 р. проведено фінансову 

підтримку конференцій в рамках реалізації 

Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії 

у м. Львові: 37 національних та міжнародних 

конференцій-переможців, з них відбулось: 15 

конференцій - у форматі онлайн, 12 - гібридно 

(тобто змішано: онлайн і наживо), 10 - наживо; 

та 6 заходів, організованих Почесними 

Амбасадорами Львова 2020-2022 років, а саме:                                      

1. М. Новосільська, 2-ий Міжнародний Конгрес 

Хірургічного відновлення волосся (20.02);

2. Т. Банах, відкриття інформаційної таблиці 

про Львівську математичну школу на кав’ярні 

«Шкоцька» (21.05);

3. Ю. Головач, «Ізінгівські читання 2021» (18-

20.05);

4.  Н. Подольчак, Міжнародний Форум 

«Публічне управління та інновації» (20-21.05);

5. А. Кузик, Всеукраїнська конференція дитячих 

хірургів (18-20.11)

6. В. Чоп’як, «Різдвяні читання» (9-10.12).

                     

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Розвиток та подальша 

реалізація Програми 

"Почесні Амбасадори 

Львова"

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

Запущено новий набір Почесних 

Амбасадорів Львова 2021-2023, 7-

ий відбір (01.06-15.10)

6 131,7

Проведено урочисте нагородження відзнаками 

6-ти обраних Почесних Амбасадорів Львова 

(17 грудня 2021) – 7-ма Гала Амбасадорів. 

Станом на кінець 2021 р. є чинних 60 Почесних 

Амбасадорів Львова з 8-ми країн світу; за 7 

років Програми реалізовано 50 спільних 

проектів з Амбасадорами. Реалізовано у 2021 

р. 21 проект з Почесними Амбасадорами 

Львова, серед яких заявки на проведення 

конференцій у Львові, прямі конференції, 

лекції (запрошення) науковців, інше (напр. 

подкаст з Почесним Амбасадором на 

«Львівському радіо»). Організовано для 

Почесних Амбасадорів огляд конференц-

локації Emily Event Hall на 1818 посадкових 

місць (Винники, 23.12)

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Проведення роботи з 

авіаперевізниками та 

іншими зацікавленими 

сторонами щодо 

збільшення кількості 

регулярних міжнародних 

авіасполучень з містом

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Відкрито новий регулярний рейс арабської 

авіакомпанії Flynas з Саудівської Аравії за 

маршрутом Джедда - Ель-Касим - Львів (з 7 

липня), а також прямий регулярний авіарейс зі 

Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду 

(з 3 липня)



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Проведення розрахунку 

економічного ефекту 

індустрії ділової 

гостинності на економіку 

м. Львова та 

соціологічних досліджень 

з метою виявлення 

тенденцій розвитку 

сфери ділової гостинності 

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Розрахунок економічного ефекту від 

конференц-заходів та комплексне соціологічне 

дослідження конференц-індустрії м. Львова не 

проводились у 2021 році

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Забезпечення підтримки 

основних міських заходів 

індустрії ділової 

гостинності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - 60,41

Надано інформаційне партнерство: 43 заходи 

конференц-індустрії в рамках реалізації Пакету 

підтримки розвитку конференц-індустрії у м. 

Львові. Надано фінансову підтримку: Event 

Industry Forum, Львів, (19-20.02) (ЛКП 

"Львівське конференц-бюро" співорганізатор); 

заходи з нагоди 20-ої річниці візиту Папи 

Римського Івана Павла ІІ до Львова (24.06). 

Працює офлайн студія ЛКП "Львівське 

конференц-бюро" з обладнанням для 

проведення гібридних та онлайн-конференцій, 

вебінарів, тренінгів в умовах підтримки 

конференц-середовища в час пандемії.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Створення, ведення та 

наповнення календаря 

ділових подій м. Львова

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Ведеться наповнення та оновлення бази 

конференцій за 2021 рік 

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Забезпечення створення 

та розвиток організацій 

професійних 

організаторів 

конференцій

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Проводиться інформування професійних 

організаторів конференцій про міжнародні 

заходи, які відбуваються онлайн і напряму 

стосуються проведення подій та конференцій



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Розробка електронної 

системи зі збору 

статистичних даних по 

заходах ділової 

активності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Зібрано статистичну інформацію про проведені 

конференції у 2021 році через портал MICE 

аналітики mice.org.ua 

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Підвищення 

рівня обізнаності 

міського 

середовища про 

конференц-

індустрію, 

розвиток та 

об’єднання 

професійних 

учасників ринку

Проведення 

маркетингових та 

міжнародних 

конференцій, тренінгів, 

виставок, навчань у сфері 

ділової гостинності

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - 19,7

Співорганізація 4-го Event Industry Forum, 

Львів, на якому, зокрема, організовано 

навчальну сесію «MICE проти пандемії: 

адаптація ділових подій до нових реалій та 

норм» за участю міжнародного експерта – 

представниці конгрес-центру Кракова Паули 

Фандеровської – на МІСЕ панелі Event Industry 

Forum – та за участю національних експертів 

(В. Пекар, М. Олеськів). Виграно право та 

проведено Conventa Trend Bar (семінар за 

участі міжнародного експерта Gorazd Cad), де 

здійснено презентацію Львова як міста для 

конференц-подій, спікер А. Павлів. Долучення 

до онлайн святкування Всесвітнього дня 

ділової гостинності. Тема заходу - Безпечні 

зустрічі. Організовано захід «Сніданок з ЛКП 

«Львівське конференц-бюро».

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Розробка та 

впровадження 

маркетингової стратегії 

розвитку сфери ділової 

гостинності м. Львова

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Впродовж 2021 року пророблена робота по 

підсумку діяльності ЛКП та аналіз роботи за 

2017-2021 рр., та на основі цих даних 

розпочато процес обговорення та розробки 

стратегії розвитку, діяльності та 

маркетингового плану ЛКП "Львівське 

конференц-бюро" на наступні роки. Також 

розробляється оновлена Програма розвитку 

індустрії ділової гостинності 2022-2024 рр. У  

2021 р. створено базу національних асоціацій, 

яка доповнюватиметься впродовж наступних 

років, вже проводиться розсилка про 

конференц-діяльність Львова на ці асоціації.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Забезпечення участі у 

локальних та 

міжнародних тендерах на 

право проведення 

заходів ділової 

гостинності у м. Львові.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - 0,94

Впродовж 2021 р. ЛКП "Львівське конференц-

бюро" подавало заявки (RFP), щоб здобути 

право на проведення міжнародних зустрічей, 

конференцій та конгресів. У 2021 р. подано 5 

заявок, виграно – 2, відхилено – 1, очікуємо 

відповіді – 5 (очікуємо відповіді і на заявки, 

подані в минулих роках). Здобуто право на 

проведення міжнародних заходів: European 

Crystallographic Meeting 2025 (ECM) – 

Європейський з’їзд кристалографів (спільно з 

Почесним Амбасадором Львова Григорієм 

Дмитрівим); 51-й CIOFF World Congress у 2022 

році.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Проведення ознайомчих 

турів для організаторів 

заходів ділової 

гостинності.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку - - -

Проведено ознайомчий тур для гостя зі Швеції 

Joel Rapi, показано локації для проведення 

конференцій (гот. Леополіс, Гранд готель, 

Дністер, Банк готель, Панорама), 

19.07;Ознайомчий тур (FAM-тур) для експертів 

туристичної сфери з Польщі, Литви, Бахрейну 

та Німеччини – учасників MMP Форуму, 15 осіб 

(9-10.10)

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Проведення 

соціологічних досліджень 

щодо визначення рівня 

привабливості 

конференц-індустрії 

гостинності м. Львова

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку - - -

Соціологічні дослідження конференц-індустрії 

м. Львова не проводились у 2021 році

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Проведення промоційних 

та маркетингових заходів 

на локальних та 

міжнародних цільових 

ринках.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Презентація конференц-можливостей міста на 

4-му Форумі Івент Індустрії (Event Industry 

Forum) Львів, (ЛКП "Львівське конференц-

бюро" співорганізатор); Conventa Trend Bar, у 

співпраці з Gorazd Cad – співзасновник 

Conventa Trade Show, генеральний директор і 

власник Tolerance Marketing (Любляна, 

Словенія). Це міжнародна зустріч експертів 

івент-індустрії, яку у 2021 р. у форматі онлайн 

приймало ЛКП "Львівське конфренц-бюро".  На 

заході велась мова про адаптацію конференц-

подій до нових реалій, про рішення та стратегії 

для перезапуску конференц-індустрії, про 

поточну ситуацію щодо заходів безпеки, 

відкриття готелів.
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ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Забезпечення участі у 

цільових виставках, 

форумах, семінарах, 

презентаціях, у тому 

числі наукових, освітніх, 

туристичних, культурних 

тощо.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - 48,06

Участь в онлайн-конференції «Розвиток 

ділового туризму та MICE завдяки внутрішнім 

подіям», організованою Державним агентством 

розвитку туризму (ДАРТ); Участь у 26-тій 

міжнародній туристичній виставці UITT: 

«УКРАЇНА – Подорожі та Туризм» - А. Павлів 

спікер у панельній дискусії  «Майбутнє МІСЕ 

індустрії»; Конгрес «Global MICE Congress Kyiv 

2021»; MMP Forum, проведено зустрічі з 18-ма 

представниками MICE-індустрії, у форумі взяли 

участь більше 100 міжнародних учасників; 

Участь у навчальному саміті керівників ділових 

подій та професіоналів конференц-індустрії 

«Convening EMEA 2021», м. Лозанна, у події 

взяли участь 250 експертів, відбулось 29 

навчальних сесій; Львівський міжнародний 

форум індустрії туризму та гостинності та 21-та 

міжнародна виставка Lviv TourExpo 2021 

(ТурЕКСПО) в рамках форуму; Представлення 

заявки Львова на проведення 51-го CIOFF 

World Congress.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Впровадження 

електронної системи для 

автоматизації стратегій 

взаємодії з партнерами 

та середовищами (CRM).

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку - - 46,87

Укладено договір з компанією Simpleview на 

продовження терміну користування ліцензією 

CRM (застосунок для управління відносинами з 

клієнтами, автоматизована база контактів) до 

кінця 2021 р. Впродовж січня-грудня 2021 р. 

проводилося внесення нових даних у CRM, 

перевірка достовірності раніше внесених 

даних.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Робота у сфері 

маркетингу та 

продажів задля 

збільшення 

наукового, 

туристичного та 

конференційного 

потенціалу м. 

Львова

Забезпечення членства у 

міжнародних 

професійних організаціях.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку - - 94,65

ЛКП "Львівське конференц-бюро" є членом 

ICCA (Міжнародна асоціація конгресів та 

конференцій). У 2021 р. здійснено оплату 

членського внеску за продовження членства у 

ICCA (Міжнародна асоціація конгресів та 

конференцій) на 2021 р.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Розробка промоційної 

кампанії позиціонування 

м. Львова на ринку 

ділової гостинності.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Інформування про ринок ділової гостинності у 

Львові за допомогою соціальних мереж ЛКП та 

щомісячної розсилки новин підписникам; 

Інформування про результати реалізації 

Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії 

у м. Львові  у 2021 р.; Збір даних про 

національні асоціації України та інформування 

їх про діяльність ЛКП "Львівське конференц-

бюро", з метою подальшої співпраці.
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ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Виготовлення 

промоційної та 

сувенірної, аудіо та відео-

продукції.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - 15,59

Виготовлення презентаційно-промоційної 

продукції, а саме: Значки для Почесних 

Амбасадорів Львова - 50 шт, футляри для 

значків - 50 шт, кава  "Львівська" у вигляді 

промоційної продукції - 130 шт, промоційний 

шоколад (шокопазли) - 100 шт.  Створення 

промоційного буклету про конференц-індустрію 

Львова та роботу ЛКП «Львівське конференц-

бюро». Створення відеороликів: Промоційний 

ролик Пакету підтримки розвитку конференц-

індустрії у м. Львові; Промоційні ролики 

новообраних Почесних Амбасадорів 2021-2023 

(6 шт.); Промоційний відеоролик після заходу 

«Почесні Амбасадори Львова» 17.12.2021

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Розробка, оновлення та 

просування он-лайн 

ресурсів у мережі 

Інтернет.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - 116,80

Вдосконалення сайту ЛКП "Львівське 

конференц-бюро", сайту Програми "Почесні 

Амбасадори Львова", порталу MICE аналітики 

mice.org.ua, та їх підтримка. Ведення сторінки 

ЛКП "Львівське конференц-бюро" у фейсбуці, 

каналу ЛКП "Львівське конференц-бюро" на 

ютубі. Написання постів у соціальних мережах 

twitter, linkedin, instagram, а також статей на 

офіційному сайті ЛКП "Львівське конференц-

бюро" lvivconvention.com.ua. Робота з колишнім 

волонтером Корпусу Миру США Крістін Граф 

щодо написання англомовних презентаційних і 

промоційних статей для сайту ЛКП "Львівське 

конференц-бюро" lvivconvention.com.ua, 

наповнення сайту англомовним контентом та 

розміщення вищезгаданих статей на сайті, з 

метою промоції Львова як міжнародної локації 

для проведення конференц-заходів

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Промоція конференц-

можливостей м. Львова 

шляхом розміщення 

реклами у професійних 

друкованих та он-лайн 

ресурсах на місцевому, 

національному та 

міжнародному ринках.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Розміщення статей про 9-тьох Почесних 

Амбасадорів Львова 2020-2022 років на сайті 

Програми "Почесні Амбасадори Львова" 

ambassadors.lviv.ua (перше півріччя 2021 р.), 

які попередньо були  опубліковані у 

друкованому журналі "Ріа Львів" (випуск № 7, 

листопад-грудень 2020); Промоція через 

міжнародні онлайн-видання: статті у Kongres 

Magazine; Промоція конференц-локацій Львова 

на сайті ЛКП "Львівське конференц-бюро" у 

розділі «Запланувати подію»; Подкаст з 

Почесним Амбасадором Львова Андрієм 

Трохимчуком на Львівському радіо
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ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Підготовка та друк статей 

у спеціалізованих 

локальних та 

міжнародних 

професійних виданнях, а 

також бортових журналах 

транспортних компаній.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

В україномовних онлайн виданнях локальних 

ЗМІ опубліковано статті на такі теми, зокрема:

1) Реалізація Пакету підтримки розвитку 

конференц-індустрії у м. Львові (сайт ЛМР, Gal 

Info, DailyLviv.com, lenta.lviv)

2) Початок прийому заявок на звання Почесних 

Амбасадорів Львова 2021-2023  (сайт ЛМР, Gal 

Info, Leopolis.news)                                                               

У міжнародному онлайн виданні Kongres 

Magazine (Любляна, Словенія) опубліковано 

статті англійською мовою, серед яких зокрема:

1) Реалізація Пакету підтримки розвитку 

конференц-індустрії у м. Львові; 2) Львів буде 

відзначати Світовий день ділової гостинності 8 

квітня; 3) У Львові відбудеться перший у 

Східній Європі  28-й Міжнародний конгрес 

індивідуальної психології 11-14 липня; 4) 

Міжнародний симпозіум офтальмологів Retina 

Lviv у Львові

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Проведення роботи із 

закордонними 

представництвами 

України щодо здійснення 

промоції м. Львова на 

ринку індустрії ділової 

гостинності.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Співпраця з Конференц-бюро Люксембурга 

шляхом проведення спільних онлайн зустрічей 

для обміну досвідом, проведення навчання 

щодо нових можливостей під час користування 

CRM компанії Simpleview (застосунок для 

управління відносинами з клієнтами, 

автоматизована база контактів)  

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Розробка мобільних 

додатків та іншого 

програмного 

забезпечення для 

розвитку, оптимізації та 

підвищення ефективності 

процесів у сфері 

конференц-індустрії м. 

Львова.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку
- - -

Робота щодо розробки мобільного додатку 

цьогоріч не здійснювалась, розробка 

залишилась на етапі створеного технічного 

завдання  мобільного додатка для конференц-

індустрії Львова

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Створення та 

систематизація фотобази 

з використанням 

спеціального 

програмного 

забезпечення та веб-

ресурсів  м. Львова.

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку - - 49

Залучено фотографа для проведення зйомок 

подій та створення архіву для фотобази ЛКП 

"Львівське конференц-бюро", ведеться 

оновлення фотобази ЛКП
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ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Промоція м. 

Львова як 

учасника ринку 

для проведення 

заходів ділової 

активності у 

Східній Європі

Розробка та 

впровадження 

промоційних кампаній 

для ключових сегментів 

економіки міста

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Ведеться промоційна кампанія щодо 

позиціонування Львова на міжнародному ринку 

ділової гостинності. Основною метою 

діяльності ЛКП є розвиток сфери ділової 

гостинності, відомої також як конференц-

туризм, у місті Львові, що позитивно 

впливатиме  на економіку міста. У період 

карантину – корегування діяльності в межах 

онлайн заходів, фокус на національні заходи та 

інформування про стан речей у Львові за 

допомогою соціальних мереж та щотижневої 

розсилки новин.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Покращення 

умов у м. Львові 

для розвитку 

сфери ділової 

гостинності, у 

тому числі 

розвиток 

конференц- та 

транспортної 

інфраструктури, 

сфери 

обслуговування 

та послуг

Приведення у 

відповідність до 

міжнародних стандартів 

конференц-залів, 

супровідної 

інфраструктури та рівня 

конференц-послуг 

наукових та міських 

культурних осередків

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- 10 -

Проведено зустрічі з представниками та 

здійснено інвентаризацію нових конференц-

залів міста: AHUB, Коворкінг Think, Вишка, 

Львівський професійний коледж готельно-

туристичного та ресторанного сервісу, Рейкарц 

Мурал, Hate work-n-lounge, Львівський 

органний зал, Дім Франка (Львівський 

національний літературно-меморіальний музей 

Івана Франка), LEM Station, Emily Event Hall на 

1818 посадкових місць (Винники).  Також 

проведено зустріч у форматі онлайн з 

представниками готельного та ресторанного 

бізнесу про подальший формат роботи, 

проведення подій та гарантування безпеки 

відвідувачам.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Покращення 

умов у м. Львові 

для розвитку 

сфери ділової 

гостинності, у 

тому числі 

розвиток 

конференц- та 

транспортної 

інфраструктури, 

сфери 

обслуговування 

та послуг

Залучення інвесторів та 

інших учасників ринку для 

реалізації проекту 

конгрес-холу у м. Львові

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

департамент 

розвитку

- - -

Турецька компанія «Онур» запланувала 

будівництво багатофункціонального конгрес-

холу, готелю, а також офісних будівель на 

ділянці площею 4,8 га поруч із львівським 

аеропортом, ринком «Південний» та ТРЦ 

«Вікторія Гарденс» (вул. Щирецька – вул. 

Ряшівська). 

ЛКП «Львівське конференц-бюро» виступало 

консультантом на етапі виготовлення техніко-

економічного обгрунтування. 

Процес призупинено на невизначений термін у 

зв’язку з пандемією.

ДІЛОВА 

ГОСТИННІСТЬ - 

ОСНОВА ТІСНОЇ 

СПІВПРАЦІ

Покращення 

умов у м. Львові 

для розвитку 

сфери ділової 

гостинності, у 

тому числі 

розвиток 

конференц- та 

транспортної 

інфраструктури, 

сфери 

обслуговування 

та послуг

Залучення експертів та 

експертних 

консалтингових компаній 

з метою проведення 

аналізу техніко-

економічного 

обґрунтування проекту 

конгрес-холу

2020-2022 ЛКП "Львівське 

конференц-

бюро", 

Департамент 

розвитку

- - -

 На замовлення компанії «Онур» компанією 

Cushman and Wakefield виготовлено техніко-

економічне обгрунтування щодо проекту 

багатофункціонального конгрес-холу, готелю, а 

також офісних будівель. 

ЛКП «Львівське конференц-бюро» виступало 

консультантом на етапі виготовлення техніко-

економічного обгрунтування. 

Процес призупинено на невизначений термін у 

зв’язку з пандемією.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Інвестиційна 

підтримка малого 

підприємництва

Забезпечення суб'єктам 

підприємницької 

діяльності доступу до 

інформації про 

потенційних інвесторів

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

Здійснення публікації на он-лайн 

ресурсах та соціальних мережах. 

Розсилка електронних листів 

підприємцям.

- -

1. Публікація новин на сайті міської ради та на 

сайті управління інвестицій та проектів 

(investinlviv.com);

2. Публікація новин у соціальних мережах 

Facebook та LinkedIn;

3. Здійснювалась розсилка електронних листів 

суб'єктам підприємницької діяльності через 

MailChimp.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Інвестиційна 

підтримка малого 

підприємництва

Забезпечення 

потенційних інвесторів 

інформацією про 

інвестиційні проекти

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

Здійснення публікації на он-лайн 

ресурсах та соціальних мережах. 

Розсилка електронних листів  та 

особистий контакт з потенційними 

інвесторами.

- -

1. Публікація статтей на сайті управління 

(investinlviv.com) та міської ради;

2. Здійснювалась розсилка електронних листів 

через Mailchimp;

3. Підтримується постійний контакт з 

потенційними інвесторами.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Інвестиційна 

підтримка малого 

підприємництва

Сприяння реалізації 

інвестиційних проектів

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

Здійснення публікації на он-лайн 

ресурсах та соціальних мережах. 

Розсилка електронних листів  та 

особистий контакт з потенційними 

інвесторами.

- -

1. Публікація новин на сайті міської ради та на 

сайті управління;

2. Публікація новин в мережах Facebook та 

LinkedIn;

3. Здійснювалапсь розсилка на MailChimp;

4. Підтримується постійний контакт з 

потенційними інвесторами.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Організація та участь у 

щорічних міжнародних 

заходах інвестиційного 

спрямування

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

Співорганізація та прийняття участі 

у міжнародних подіях (форумах, 

конференціях) таких як IT Arena, 

Міжнародний Економічний Форум та 

інші.

- 200

У другому півріччі 2021 року було 

співорганізовано міжнародний ІТ форум - ІТ 

Arena, а також взято участь у  Міжнародному 

Економічному Форумі та інших невеликих 

заходах інвестиційного спрямування.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Прийом офіційних 

делегацій та бізнес-місій

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Організація зустрічей з 

офіційними делегаціями та 

потенційними інвесторами;

2. Організація прийомів іноземних 

бізнес-місій у Львові.

- 15,2

Організовано понад 50 зустрічей, прийомів 

бізнес-делегацій та потенційних інвесторів.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Виготовлення та 

розповсюдження 

промоційних матеріалів 

(буклетів, каталогів, 

блокнотів, відеороликів 

та сувенірної продукції)

2020-2022 Структурні 

підрозділи 

Львівської міської 

ради

1. Дизайн, макетування та друк 

промоційної брошури;

2. Виготовлення блокнотів та ручок;

3. Брендування USB- флеш-

накопичувачів та пакетів;
- -

У другому півріччі 2021 року виготовлення 

промоційних матеріалів не здійснювалось.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Постійне оновлення, 

хостинг та промоція 

інтернет-сторінки 

www.investinlviv.com.

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Наповнення сайту актуальною 

інформацією про доступні земельні 

ділянки, актуальні інвестиційні 

проекти та економічні новини міста;

2. Виправлення помилок сайту;

3. Оплата хостингу сайту;

- 5,2

1. Систематично здійснюваласься актуалізація 

переліку та інформації щодо вільних 

аукціонних земельних ділянок, інвестиційних 

проектів на сайті управління (investinlviv.com);

2. Здійснено регулярні публікації новини на 

сайті (investinlviv.com) та його оновлення.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Забезпечення 

впізнаваності 

міста та 

створення 

позитивного 

інвестиційного 

іміджу на 

місцевому та 

міжнародному 

рівнях

Розширення мережі 

промоції інвестиційних 

можливостей Львова

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Публікація економічних новин на 

сайті управління інвестицій 

українською та англійською мовами;

2. Здійснення розсилки через 

Mailchimp;

3. Ведення у соціальних мережах 

Facebook та LinkedIn сторінок 

управління;

4. Підтримка постійного контакту з 

іноземними виданнями;

5. Співорганізація та прийняття 

участі у міжнародних подіях 

(форумах, конференціях).

- 6

Здійснено регулярні щотижневі публікації 

новин. Опубліковано понад 50 публікацій у 

соціальних мережах Facebook та LinkedIn. 

Проводиться щомісячна розсилка електронних 

листів по MailChimp.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Розвиток промислової 

зони "Сигнівка"

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Виконання робіт із розвитку 

інфраструктури

2. Залучення інвесторів через 

продаж земельних ділянок. 

3. Відкриття промислових 

підприємств.

Управління 

інвестицій та 

проектів, 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Департамент 

містобудування

, Департамент 

інженерного 

господарства 

та 

інфраструктури

, Залічнична 

РА, 

ЛКП 

Львівавтодор,

Львівсвітло, 

Львівводокана

л, 

Львівтеплоене

рго 

-

У липні 2021 р. подано три заявки на 

конкурсний відбір ДФРР для співфінансування 

проектів розвитку інженерних комунікацій у 

промисловій зоні Сигнівка, а саме: будівництво 

додаткових мереж електропостачання, 

завершення реконструкції мереж 

водопостачання, та реконструкції 

каналізаційних мереж. Наприкінці 2021 р. 

проведено земельні торги для продажу 

земельних ділянок у промзоні Сигнівка. На 

онлайн-аукціоні в системі Прозорро визначено 

переможця з продажу земельної ділянки 

площею 2,7121 га – ТзОВ "Хірш Пороцелль". 

Компанія сплатить до міського бюджету 17,3 

млн. грн. та має намір збудувати завод з в-ва 

полістиролу. Ухвалою міської ради від 

31.12.2021  №1974 затверджено детальний 

план території промислової зони Сигнівка. 

Станом на 31.12.2021 р. у промисловій зоні 

зреалізовано 6 земельних ділянок на які 

залучено 5 промислових інвестори, залучено 

271,8 млн. грн приватних інвестицій у бюджет 

міста.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Будівництво підземного 

багаторівневого 

майданчика для 

паркування (на площі Є. 

Петрушевича)

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департа-менту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Підготовка матеріалів проекту: 

досліджень, містобудівної та 

земельної документації.

2. Підготовка Пропозиції про 

здійснення державного приватного 

партнерства (концепт.записка та 

ТЕО проекту).

4. Прийняття рішення про 

доцільність реалізації проекту

5. Підготовка та проведення 

конкурсу

6. Залучення інвестора

7. Будівництво паркінгу

Управління 

інвестицій та 

проектів, 

ЛКП 

Львівавтодор, 

Офіс бізнес-

омбудсмена 

міської ради, 

державна 

організація 

"Агенція з 

питань 

підтримки 

державно-

приватного 

партнерства".

172,4

Здійснено підготовку та проведено дві тендерні 

закупівлі через систему Прозорро щодо 

залучення технічного та юридичного радників 

для підготовки даного проекту. 18.06.2021 

укладено договір із компанією "ІП 

"Комфортбуд"" щодо надання послуг 

технічного радника для проекту.

06.08.2021 укладено договір із компанією "АО 

"Бачинський та партнери"" щодо надання 

послуг юридичного радника для проекту.

У вересні 2021 р. завершено підготовку 

попереднього проектного рішення для 

будівництва підземного паркінгу та здійснено 

оцінку капітальних витрат проекту. Підготовано 

попередню фінансову модель проекту, 

відповідно до розробленого проектного 

рішення.

19.10.2021 створено робочу групу для 

підготовки ТЕО проекту. 5.11.2021 відбулось її 

перше засідання, на якому презентовано 

концепцію проекту. Триває загальна підготовка 

ТЕО проекту.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Створення культурно-

розважального 

навчального закладу 

"Театр "Музей кіно"

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Підготовка матеріалів проекту: 

досліджень, містобудівної та 

земельної документації

2. Підготовка Пропозиції про 

здійснення державного приватного 

партнерства (концепт.записки та 

ТЕО проекту).

3. Прийняття рішення про 

доцільність реалізації проекту ДПП.

4. Підготовка та проведення 

конкурсу

5. Залучення інвестора

6. Реконструкція приміщень та 

створення кінопростору

Управління 

інвестицій та 

проектів,             

ЛКП Агенція 

ресурсів 

Львівської 

міської ради

-

Виконавчим комітетом ЛМР прийнято рішення 

№ 625 «Про затвердження переліку проектів, 

які можуть розглядатись для реалізації на 

умовах державно-приватного партнерства у м. 

Львові», яким включено даний проект в перелік 

проектів ДПП у м. Львові.

Отримано запит приватного інвестора щодо 

ініціації підготовки Пропозиції про здійснення 

ДПП з його сторони, відповідно до Закону 

України «Про державно-приватне 

партнерство».

Приватний партнер здійснює підготовку ТЕО 

проекту ДПП.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Будівництво підвісної 

оглядової канатної 

дороги

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1.Підготовка матеріалів проекту: 

досліджень, містобудівної та 

земельної документації

2. Затвердження ухвали про 

інвестиційний проект

3. Інформування ЮНЕСКО та 

отримання погодження.

4. Підготовка та проведення 

конкурсу

6. Залучення інвестора

7. Будівництво канатної дороги

Управління 

інвестицій та 

проектів, ЛКП 

Зелений Львів.

-

Опрацьовано нову концепція канатної дороги: 

1 станцію пропонується розмістити на 

земельній ділянці ЛДУВС (спортивні 

майданчики) на вул.Замковій-Кривоноса; 

будівництво дороги здійснити в 1 чергу - від 

вул.Замкової до мікрорайону Підзамче.

Розпочато обговорення поділу та передачі 

земельної ділянки на вул.Замковій-Кривоноса 

із державної в комунальну власність для 

реалізації проекту канатної дороги та 

потенційного розміщення на ній 1 станції 

проекту. Підготовано  відповідний меморандум 

із МВС та ЛДУВС.

Отримано відповідь УЗ щодо можливості 

перетину залізничної колії канатною дорогою в 

районі Підзамче.

Отримано лист-згоду ТзОВ "Ріел Девелоп" 

щодо розміщення на їх орендній ділянці в 

мікрорайоні Підзамче (відповідно до затв. 

детального плану території) кінцевої станції 

канатної дороги та її суміжної інфраструктури.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Підготовка, 

супровід та 

сприяння 

реалізації 

інвестиційних 

проектів/продукті

в міста

Перетворення 

трамвайного депо на вул. 

Д. Вітовського – вул. 

Братів Тимошенків

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Підготовка матеріалів проекту: 

досліджень, містобудівної та 

земельної документації

2. Затвердження ухвали про 

інвестиційний проект

3. Підготовка та проведення 

конкурсу

4. Залучення інвестора

5. Реконструкція трамвайного депо

6. Створення креативного простору

Управління 

інвестицій та 

проектів - 

організатор 

інвестиційного 

конкурсу; ЛКП 

Львівелектротр

анс - 

балансоутриму

вач та сторона 

інвестиційного 

договору на 

боці ЛМР; 

приватний 

інвестор - ТзОВ 

"ЛЕМ-стейшн"

-

Триває виконання інвестиційних зобов'язань 

приватним інвестором із реконструкції 

трамвайного депо з метою створення 

креативного простору.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Супровід проекту 

"Комплексне вирішення 

проблем поводження з 

ТПВ у м. Львові"

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1) Будівництво споруд для 

механічної та біологічної обробки 

сміття;

2) Відновлення Грибовицького 

сміттєзвалища та встановлення 

споруд для очистки фільтратів;    3) 

Розвиток центрів для переробки 

побутових відходів ЛКП "Зелене 

місто", ЛМР, 

ЄБРР

1) Кредит ЄБРР- 

15 млн євро + 

ФЧТ - 5 млн 

євро 2)Грант 

Е5Р - 10 млн 

євро 3)Місцевий 

внесок - 6,75 

млн євро 

Кошти залучено, проект реалізовується

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Супровід проекту 

впровадження 

автоматизованої системи 

оплати проїзду у 

громадському транспорті 

м. Львова

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1) Основні заходи АСОП, послуги із 

встановлення та підтримки 

програмного забезпечення 2) 

Управління проектом та рекламна 

кампанія 

ЛКП 

"Львівавтодор", 

ЛМР, ЄБРР

1) Кредит ЄБРР- 

10 млн євро  

2)Місцевий 

внесок - 1,2 млн 

євро 

Кошти залучено, проект реалізовується



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Супровід проектів у 

рамках державної 

програми "Міський 

громадський транспорт в 

Україні"

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

Транспортна частина:          - 

Постачання 10-ти трамваїв    

Інфрастурктурна частина:                         

1) Капітальний ремонт трамвайних 

вагонів з модернізацією 

(переобладнанням) для 

забезпечення   перевезення  

пасажирів з обмеженою 

мобільністю;                 2) Автобусне 

депо;        3) Реконструкція 

тролейбусної контактної мережі 

(вул. Зелена, вул. Стрийська, вул. 

Тролейбусна);               4) 

Капітальний ремонт кабельних ліній  

напругою 600 В постійного струму 

(фідери) від тягової  підстанції № 6 

до площі Митної та вул. 

Личаківської 

ЛКП 

"Львівавтодор", 

ЛКП 

"Львівелектрот

ранс", ЛК АТП 

№ 1, ЛМР, ЄІБ

1) Кредит ЄІБ - 

40 млн євро 

Проект передбачає придбання трамваїв (10 

одиниць) та наступні заходи:

- Капітальний ремонт трамвайних вагонів з 

модернізацією (переобладнанням) для 

забезпечення перевезення  пасажирів з 

обмеженою мобільністю.

- Будівництво автобусного депо.

- Реконструкція тролейбусної контактної мережі 

(вул. Зелена, вул. Стрийська, вул. 

Тролейбусна) 

- Капітальний ремонт кабельних ліній  

напругою 600 В постійного струму (фідери) від 

тягової підстанції № 6 до площі Митної та вул. 

Личаківської “ 

29.12.2021 році підписано Гарантії до Угод про 

передачу коштів позики між Львівської міської 

ради, ЛКП «Львівелектротранс», Міністерства 

фінансів України та Міністерства 

інфраструктури України, а в 2022-му році 

заплановано затвердження ухвали міської 

ради про погодження зазначених Угод та 

Гарантій.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Супровід проектів у 

рамках державної 

програми "Безпека на 

дорогах в містах України"

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1. Підписання листа про наміри 

щодо співпраці між Нами (ЛМР) як 

реципієнтами Проєкту та ЄІБ, як 

Виконавцем Проекту (2 прим). 2) 

Подання Міністерству оригінал 

клопотання про державну 

реєстрацію проєкту технічної 

допомоги «Технічна допомога для 

підтримки впровадження Проєкту 

«Підвищення безпеки 

автомобільних доріг у містах 

України» (2 прим).

3) Отримання оригіналів наших 

примірників (перейти до наступної 

стадії проекту керуючись вимогами 

Міністерства та ТЗ проекту).

ЛКП 

"Львівавтодор"

Загальна 

вартість заходів, 

що 

передбачаються 

проектом 

складає  37,8 

млн євро, 

фінансування - 

рамковий кредит 

Європейського 

інвестиційного 

банку.

Пакет 1 – реконструкція вулиць Мазепи, 

Грінченка. Здійснюється підготовка тендерної 

документації. У 2022 році заплановано 

затвердження ухвали міської ради про надання 

місцевої гарантії для початку будівельних 

робіт.

Пакет 2 – обговорюються потенційні проекти з 

підвищення безпеки руху на магістральних 

вулицях та прилеглих ділянках (вул. 

Стрийська, Кульпарківська, Любінська, 

Городоцька, Шевченка, Варшавська, Червоної 

Калини) за підтримки і співфінансування GIZ 

на розробку проектної документації. 



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Супровід проекту 

реконструкції очисних 

споруджень та 

будівництва станції 

переробки мулу для 

очистки та утилізації 

стічних вод та 

виробництва біогазу для 

когенерації

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

1) 04.12.2020 року підписано 

Контракт. 2) Підготовка документації 

на першу вибірку кредитних коштів.

ЛМКП 

"Львівводокана

л", ЛМР, ЄБРР, 

НЕФКО

1) Кредит ЄБРР- 

15 млн євро + 

Кредит НЕФКО - 

5 млн євро       

2)Грант Е5Р - 

7,5 млн євро + 

0,6 млн євро 

Фундація 

Нурмінена 

3)Місцевий 

внесок - 4,0 млн 

євро 

Розпочато реалізацію Проекту реконструкції 

очисних споруд та будівництва станції 

переробки мулу для очищення і утилізації 

стічних вод і виробництва біогазу для 

когенерації у м. Львові 

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Залучення грантових 

коштів у рамках програми 

транскордонного 

співробітництва "Польща-

Білорусь-Україна 2014-

2020" для реалізації 

проекту "Створення 

велосипедного шляху 

всесвітньої спадщини на 

українсько-польському 

прикордонні"

2020 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

- - -

Проектну заявку м.Львова було відхилено.



Напрям Проєкт Зміст заходу Термін 

виконання

Виконавець Етапи організації (план) Кількість 

учасників

Фінансове 

забезпечення, 

тис. грн. (факт)

Виконання станом на 01.01.2022 (факт)

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Залучення грантових та 

кредитних коштів для 

реалізації інших 

інвестиційних та 

інфраструктурних 

проектів м. Львова, а 

також заходів з 

підвищення 

енергоефективності

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

І. Проект модернізації 

централізованого теплопостачання 

у м. Львові:

1) Проводяться роботи із 

встановлення, монтажу та 

будівництва індивідуальних 

теплових пунктів. 2) Очікується 

погодження технічної документації 

для зміни дислокації  щодо 

реконструкції ТЦ "Південна" 

встановлення когенераційного 

блоку на енергомасі. 

 І. ЛМКП 

Львівтеплоене

рго, ЛМР, 

ЄБРР. 

ІІ.Державний 

секретаріат з 

економічних 

питань 

Швейцарської 

Конфедерації 

(SECO), ЛКП 

"Львівсвітло"

І.1) Кредит 

ЄБРР- 20 млн 

євро; 2) Грант - 

Е5Р- 10 млн 

євро + ТС - 1,2 

млн євро; 3) 

Місцевий внесок 

- 10,6 млн євро 

ІІ. Грантові 

кошти  SECO - 

588,721, 

місцевий внесок 

- 1 011, 279

І.Супровід проекту Модернізації 

централізованого теплопостачання у м. Львові.

Кошти залучено, проект реалізовується.                             

ІІ. У листопаді 2021 на рахунок Департаменту 

економічного розвитку залучено грантові кошти 

від SECO у розмірі 20,0 тис. шв. франків 

(понад півмільйона гривень)

на реалізацію проекту «Реконструкція 

зовнішнього освітлення скверу «На Валах – 2», 

спільно з ЛКП "Львівсвітло", в рамках участі м. 

Львова в проекті «Впровадження Європейської 

Енергетичної Відзнаки в Україні» 

організованим Державним секретаріатом з 

економічних питань Швейцарської 

Конфедерації (SECO).

Отримано необхідні 51% оцінки міста, що дає 

можливість здобути  Відзнаку та розроблено 

програму дій ЄЕВ, яка передбачає перелік 

заходів з енергоефективності, необхідних для 

впровадження в місті.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 

ДОВГОТРИВАЛІ 

ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ

Залучення 

кредитних та 

грантових коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій та 

фондів для 

реалізації 

інвестиційних та 

інфраструктурни

х проектів м. 

Львова, а також 

заходів з 

підвищення 

енергоефективно

сті

Отримання кредитного 

рейтингу міста від 

міжнародних рейтингових 

компаній, прийнятних для 

Європейського банку 

реконструкції та розвитку

2020-2022 Управління 

інвестицій та 

проектів 

департаменту 

економічного 

розвитку, 

управління 

економіки 

департаменту 

економічного 

розвитку, КУ 

Інститут міста

-

ЛМР та 

Рейтингова 

компанія

-

Отримано кредитний рейтинг міста Львів на 2-

ге півріччя 2021.


